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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

På Pingstdagen 2018 togs en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan i bruk. Inför införandet av 

denna nya handbok har det pågått många resonemang, bland annat om syndabekännelsens 

funktion i gudstjänsten. 

Jag har själv under många år funderat över synden som begrepp och syndabekännelsens 

funktion i gudstjänsten. När sorgehus, konfirmander, dopfamiljer med flera kommer till 

gudstjänst i Svenska kyrkan, möter de begrepp som synd, skuld och förlåtelse i kyrkans 

förkunnelse.  

Människor har på olika sätt beskrivit, att syndabekännelsen har skapat själavårdsproblem för 

dem. Människor, som kommer från en fromhetstradition, där betoningen på synden varit 

väldigt framträdande, har upplevt bekymmer med syndabekännelsen i högmässan. De 

beskriver, att det är svårt att fira gudstjänst, när man genom syndabekännelsen påminns om 

synd och skuld igen. Syndabekännelsen har därmed påverkat människors upplevelser och 

känslor i relation till synen på Gud och gudstjänst.1 Detta kan medföra, att både kyrkoovana 

och engagerade kristna avstår från att gå i högmässan för att de inte känner sig bekväma med 

syndabekännelsen. För att förhindra detta är det viktigt att reflektera över hur högmässan kan 

förstås som en själavårdande resurs. 

Svenska kyrkan befinner sig i en evangelisk-luthersk tradition. I den nya Kyrkohandbok för 

Svenska kyrkan 2018 borde det vara naturligt, att det finns arv från Martin Luther och Olaus 

Petri, det vill säga två reformatorer, som såg en nära koppling mellan själavård och kyrkans 

gudstjänst. Jag kommer därför som medel för analys och diskussion att jämföra, hur 

högmässans inledning med syndabekännelse i Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2018 liknar 

och skiljer sig från dessa reformatorers teologi och om det kan medföra en djupare förståelse 

och bidra till insikter i själavårdande hänseende.  

  

                                                      
1 Rune Klingert, Liturgi som bekännelse: Den liturgiska utvecklingen i Svenska kyrkan under 1970- och 1980- 
talen och dess pastorala konsekvenser (Stockholm: Verbum förlag, 1989), 107. 
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1.2 Problemformulering och arbetsfrågor 

Hur överensstämmer innehåll, bruk och placering av syndabekännelsen i högmässan enligt 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2018 med de synsätt som framfördes av Martin Luther och 

Olaus Petri. Vilka möjliga konsekvenser kan de olika bruken och synsätten tänkas få ur 

själavårdshänseende?  

 

1. Vilken syn på syndabekännelse, förlåtelse och bikt hade Martin Luther och Olaus 

Petri i anslutning till högmässan? 

 

2. Vilken syn på syndabekännelse, förlåtelse och bikt finns i Kyrkohandbok för 

Svenska kyrkan 2018 i anslutning till högmässan och vad kom särskilt att 

uppmärksammas i handbokens framtagande angående teologi och själavård i 

anslutning till högmässan?  

 

3. Vilka likheter och skillnader finns mellan Martin Luthers och Olaus Petris synsätt 

och Kyrkohandbok i Svenska kyrkan 2018, när det gäller syndabekännelse, 

förlåtelse och bikt? Hur kan detta tänkas påverka förståelsen av själavården i 

högmässan?  

 

För att klargöra vad som kan vara själavårdande i högmässan i anslutning till 

syndabekännelse, förlåtelse och bikt vill jag exemplifiera med bland annat Psaltaren 32:1: ” 

Lycklig den vars brott har förlåtits”. I Psaltaren 32:2 står det: ”Lycklig den vars skuld har 

avskrivits av Herren”. Dessa rader beskriver tydligt, att personen som förlåtits och vars skuld 

blir avskriven förutsätts bli lycklig. I Psaltaren 32:5 står det: ” Då erkände jag min synd för 

dig, jag dolde inte min skuld”, vilket tydligt beskriver, att en öppen bekännelse har skett. 

Därpå följer: ”Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och 

skuld”.2  Jag ser detta som ett sätt att beskriva, hur syndabekännelsen i högmässan, inför Gud, 

kan få en själavårdande funktion.  Ett annat sätt att se på det själavårdande i högmässan är det 

Martin Luther beskriver i Stora katekesen om altarets sakrament: ”ett alltigenom hälsosamt, 

trösteligt läkemedel, som hjälper dig och giver dig liv till både kropp och själ.”3 I nattvarden 

                                                      
2 Bibel 2000, Stora studiebibeln (Örebro: Sjöbergs förlag AB, 2017), Psaltaren 32. 
3 Martin Luther, Luthers stora katekes i Svenska kyrkans bekännelseskrifter (Stockholm: Svenska kyrkans 

diakonistyrelses förlag, 1944), 492. 
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får människan, enligt detta synsätt, både fysiskt och andligt ta del av Guds löfte som är 

livgivande, vilket kan ses som själavårdande. Ytterligare ett sätt att beskriva hur högmässan 

kan ses som själavårdande är som Lundberg, Lundberg och Wittgren gör: ”Det får inte vara 

någon skillnad mellan målet för själavård och gudstjänst. Båda är medel genom vilka Gud 

verkar för att hela och upprätta människan.”4 Här vill jag framhålla orden hela och upprätta 

för att beskriva det som kan förstås som själavårdande. Med andra ord, när jag i uppsatsen 

använder begreppet själavård i högmässan ligger fokus på att en kristen genom 

syndabekännelse- och förlåtelsemomenten kan uppleva högmässan som själavårdande.   

Metoden innebär förstås samtidigt en begränsning utifrån de resonemang som jag kan föra 

med utgångspunkt i Luthers och Petris synsätt och i jämförelse med Kyrkohandbok för 

Svenska kyrkan 2018. Analysen har därför inte anspråk på att vara allmängiltigt eller 

heltäckande.   

1.3 Syfte 

Jag vill söka svar på min problemformulering för att bidra med kunskap om högmässa, 

syndabekännelse och själavård. Jag vill, med denna studie, söka underlag för, om 

syndabekännelsen skulle kunna bidra till en själavårdande funktion i högmässan. En 

syndabekännelse borde kunna bidra till, att människor upplever lättnad och befrielse. 

Min förhoppning är även, att denna uppsats ska kunna vara ett stöd, en hjälp för dem som 

möter människor, som känner att syndabekännelsen i högmässan är ett problem och för dem 

som leder en gudstjänst. Jag hoppas, att denna uppsats ska kunna vara underlag för 

resonemang om, hur en högmässa ger möjlighet till själavård. 

1.4 Metod och material 

Jag har samlat information genom att använda mig av primär- och sekundärkällor. Källorna 

har varit av både introducerande och fördjupande karaktär samt äldre och nyare. Därefter har 

jag sammanställt den information jag har funnit.  

Jag har i arbetsprocessen med texten använt mig av ett hermeneutiskt angreppssätt. I detta 

arbete har jag anknutit till den ”hermeneutiska bågen”5, som är en förklaringsmodell som Paul 

Ricoeur utvecklat för att beskriva tolkningsprocessen genom begreppen förstå, förklara och 

                                                      
 
4 Ingeborg Lundberg, Lars Åke Lundberg, Ragnar Wittgren, Gudstjänst för människan (Lund: Håkan Ohlssons 

förlag, 1972), 32.  
5 Bilaga 1. 
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förstå.  Steg 1 Förståelse består av ett ”omedelbart och okritiskt lyssnande till texten”. I detta 

steg sker ett sorts antagande utifrån läsarens förförståelse. I denna fas söker vi stöd i texten för 

att kunna förklara den ”intuitiva förståelsen” med våra egna ord. I Steg 2 Förklaringen 

innebär ”en metodisk analys av något” och i Steg 3 avslutar den hermeneutiska bågen med 

Förståelse, ”en kritiskt prövad förståelse”, som kan leda till att föra tolkningsprocessen 

framåt.  

Ricoeur är tydlig med, att man inte ska se dessa tre som åtskilda moment. Det är tre 

dimensioner som pågår samtidigt i tolkningsprocessen.6 

Jag vill även lyfta fram, hur viktigt det är att känna till ”tolkningens väsen”. Det innebär, att 

när en person tolkar en text medför det att alla tolkningar är möjliga att ifrågasätta. Varje 

tolkningsprocess för med sig, att man alltid kunde ha gjort på ett annat sätt. Det är en ovisshet, 

som man behöver vara uppmärksam på i uppsatsarbetet.7 

I steg 2 i den ”hermeneutiska bågen” använder jag den komparativa metoden, det vill säga en 

jämförande metod. Den passar bra, genom att jag i mitt arbete behöver jämföra teologiska 

texter, som handlar om syndabekännelse, förlåtelse och bikt med nya kyrkohandboken.8 Den 

komparativa metoden bidrar till, som Dahlgren och Florén beskriver det, att ”urskilja det 

generella från det unika, kvantitativt (omfattning av fenomen) eller (viktigast!) kvalitativt. Det 

kan ske i såväl beskrivande som förklarande syfte.”9  

I arbetet med uppsatsen har jag valt att först läsa in mig på den teologiska grund angående 

syndabekännelse, förlåtelse och bikt som Martin Luther och Olaus Petri bidragit med i den 

lutherska traditionen. Deras synsätt bildar det teoretiska ramverk, som jag använder för att 

kunna göra jämförelser med Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2018, särskilt relaterade till 

högmässan.  

Under min inläsningsfas har jag haft fokus på syndabekännelse, förlåtelse och bikt ur ett 

teologiskt och själavårdande perspektiv. Som stöd i detta arbete har jag använt ett så kallat 

venndiagram.10  Venndiagrammet har för mig inneburit en schematisk bild, som bidragit till 

att skapa en struktur på materialet jag har funnit i litteratur och olika källor. Jag har därigenom 

                                                      
6 Björn Wikström, Den skapande läsaren (Lund: Studentlitteratur AB, 2005), 27-28. 
7 Wikström, 126. 
8 Wikström, 130. 
9 Stellan Dahlgren, Anders Florén, Fråga det förflutna: En introduktion till modern historieforskning (Lund: 

Studentlitteratur AB, 1996), 195. 
10 Bilaga 2. 
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kunnat tydliggöra och jämföra, vilka likheter och skillnader som finns i de olika teologiska 

synsätten.  

Därefter har jag läst in mig på förarbetet, som pågått inför Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 

2018. Utifrån det teoretiska ramverket har jag sedan analyserat innehållet i Bön om förlåtelse 

och Förlåtelseord. Jag har även dragit slutsatser om vilka konsekvenser placering samt de 

olika innehåll, bruken och synsätten kan tänkas få ur själavårdshänseende. 

Jag har använt mig av följande källor och litteratur. I kapitlet Martin Luther och Olaus Petri 

om syndabekännelse, förlåtelse och bikt har jag använt mig av primärkällor, som ger god 

inblick i Martin Luthers teologi på olika sätt. Det är Luthers Stora katekes och 

gudstjänstordningen Formula Missae 1523 och Deutsche Messe 1526. Luthers Stora katekes 

använder jag, för att jag i den finner, hur Luther beskriver teologin kring syndernas förlåtelse 

genom dopet, nattvarden och bikten. När det gäller Formula Missae 1523 och Deutsche 

Messe 1526 har jag läst den engelska översättningen i Luther’s Works vol.53. Luthers 

gudstjänstordningar har försett mig med kunskap om hur Luther tänkte kring mässans liturgi 

och mening. Det finns i gudstjänstordningarna liturgiska inslag, som visar på Luthers synsätt 

kring syndabekännelse och syndernas förlåtelse. Jag har även använt mig av Augsburgska 

bekännelsen och den Augsburgska bekännelsens apologi.  Detta är källor som Philipp 

Melanchthon har skrivit, en av Luthers nära kollegor. Dessa har jag valt för att det är två av 

den lutherska reformationens centrala texter. Jag har använt dem, för att de bidrar med en 

allmän luthersk uppfattning. Den Augsburgska bekännelsen godkändes av Luther själv. 

 

För att inhämta information om Olaus Petri har jag valt att använda Olavus Petris 

reformatoriska åskådning av Sven Ingebrand. Detta är en doktorsavhandling om Olaus Petri i 

första hand, men Sven Ingebrand gör många jämförelser med Luther. Det är därför en bok 

som täcker de två reformatorer, som jag fokuserar på i uppsatsen. Denna avhandling bedöms 

vara aktuell även idag för att beskriva Olaus Petri, även om den är skriven på 1960-talet. 

Nattvardsberedelsen i reformationstidens svenska kyrkoliv av Åke Andrén är en avhandling, 

som framförallt berör frågor om skriftermål och fasta som nattvardsberedelse. Genom att 

undersöka dessa områden belyser Andrén även den reformatoriska tidens historia. Boken tar 

bl.a. upp Luthers och Olaus Petris teologiska utveckling under reformationen.  

När det gäller den reformatoriska mässan i Sverige har jag använt mig av Christer Pahlmblads 

doktorsavhandling Mässa på svenska. Den riktar in sig på den sjungna mässan som under 
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1500-talet utvecklas till en mer folklig, lokalt firad mässa. Dock fanns mycket av det 

medeltida kvar i den reformerade liturgin.  

Jag har, utöver dessa källor, läst Kristendomen: En historisk introduktion av Tarald 

Rasmussen och Einar Thomassen. Boken beskriver hur kristendomen utvecklats och vuxit 

fram från Jesu tid till idag. Jag har fokuserat på tiden från och med 1215 då det fjärde 

Laterankonciliet gick av stapeln fram till reformationen. Jag har även använt Förlåtelse från 

Gud skriven till 1979 års prästmöte i Linköpings stift, av Göran Larsson. Den berör de 

områden jag vill undersöka, nämligen syndabekännelse, avlösning, bikt och själavård. Boken 

ger dessutom en historik kring Luther och Olaus Petri. Till syndernas förlåtelse, perspektiv på 

beredelsen i mässan har Mikael Löwegren varit redaktör till. Den berör själavårdande 

perspektiv på beredelsen och föreslår, hur man kan hantera syndabekännelsen i framtiden. 

Innehållet är framtaget utifrån en konferens, som Göteborgs stift anordnade inför 

framtagandet av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2018. 

Kapitlet Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2018 om syndabekännelse, förlåtelse och bikt 

omfattar primärkällor från förarbetet inför nya kyrkohandboken. Här har jag använt mig av 

remissammanställningar, utredningar och kommentarer. Dessa källor belyser nutida 

frågeställningar och svar, som sedan skapat grunden för det slutgiltiga kyrkohandboks-

resultatet. Materialet har varit inriktat på teologi, gudstjänstens olika delar, kyrkomusik med 

mera. Jag har valt att arbeta med det material, som inkommit kring högmässans inledning:  

Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års kyrkohandboksgrupp är ett material från 

arbetets inledande fas. Detta dokument innehåller resultatet, som kyrkohandboksgruppen 

2006 kom fram till, utifrån det uppdrag de fick av Kyrkostyrelsen, att göra en övergripande 

reflektionsprocess om gudstjänsten och de fasta gudstjänstordningarna. I dokumentet finns 

slutsatser för ett fortsatt översynsarbete med kyrkohandboken. Jag har använt detta dokument 

för att det förmedlar en grund över vad som ska gälla kring syndabekännelsen.  

Utöver de Teologiska principerna har jag använt Remissammanställning om 2012 års 

kyrkohandboksförslag som omfattar svaren utifrån de förslag som remissinstanserna provade 

mellan Första advent 2012 – Domsöndagen 2013. Remissrapporten presenterades maj och 

juni 2014.  Remissarbetet beskrivs även i en volym som heter Förklaringar till förslag 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,Svenska kyrkans Utredningar 2012:2. Här finner 

läsaren förklaringar kring handboksgruppsrevisionens arbete. I detta dokument finns en bred 



 

10 
 

reflektion om gudstjänstfirande och kyrkohandboksförslaget genom att presentera principiella 

överväganden, kyrkohandboksrevisionens uppdrag med mera.  

Den tredje och sista remissomgången beskrivs i Remissammanställning om 2016 års 

kyrkohandboksförslag och omfattar bearbetade och förändrade förslag från 2006 till och med 

den andra remissomgången. Denna remissomgång var klar 15 maj 2016. Likt 2012 års 

remissomgång finns det även under denna period en kompletterande volym som heter 

Kommentarer Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,Svenska kyrkans Utredningar 2016:1. 

Syftet med denna volym har varit att dels skapa underlag för att kunna bedöma 

kyrkohandboksförslaget dels utgöra en grund för samtal i församlingarna om gudstjänsten. 

Jag har således läst, reflekterat och tagit med svar som inkom från församlingar och pastorat 

samt de förklaringar och kommentarer som funnits kring om syndabekännelse- och 

förlåtelsemomenten. Jag har även använt Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2018 som 

slutligen togs i bruk på Pingstdagen 2018 för min analys. Utifrån denna har jag hämtat 

information om högmässans inledning som benämns Samling samt att jag i kapitel 3 har 

analyserat Bön om förlåtelse och i kapitel 4 för jag en diskussion om fyra varianter på Bön om 

förlåtelse.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen innehåller fem kapitel, där kapitel 1, Inledning, beskriver uppsatsens syfte och 

problemformulering samt tillhörande arbetsfrågor. I inledningskapitlet beskrivs även, vilken 

metod jag har valt att arbeta med, vilken litteratur jag har använt och uppsatsens disposition. 

I kapitel 2, Martin Luther och Olaus Petri om syndabekännelse, förlåtelse och bikt, beskriver 

jag Martin Luthers och Olaus Petris teologiska synsätt på syndabekännelse, förlåtelse och 

bikt. Jag vill skapa en teologisk grund för förståelse av den lutherska traditionen inom 

Svenska kyrkan vad gäller syndabekännelse, förlåtelse och bikt. Jag inleder kapitlet med kort 

historik över syndabekännelse- och förlåtelsemoment i anslutning till högmässan i västkyrkan 

(2.1). Min ambition är, att bidra till att läsaren av uppsatsen får hjälp att sätta in dess innehåll i 

ett sammanhang. 

I kapitel 3, Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2018 om syndabekännelse, förlåtelse och bikt, 

tar jag upp remissarbetet, som pågått inför framtagandet av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 

2018. Jag har sammanställt de delar av remissmaterialet, som berör syndabekännelse, 

förlåtelse och bikt och som lett fram till det slutgiltiga resultatet i Kyrkohandbok för Svenska 

kyrkan 2018. Här beskriver jag även, vad som särskilt bör uppmärksammas angående teologi 
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och själavård i anslutning till högmässans inledning. I detta kapitel gör jag en analys av Bön 

om förlåtelse och hur de anknyter till den lutherska traditionen.  

I kapitel 4, Diskussion- Syndabekännelse, förlåtelse och bikt i ett själavårdsperspektiv, gör jag 

en jämförelse mellan Luthers och Olaus Petris synsätt och Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 

2018. Finns det likheter, finns det skillnader? Hur har man resonerat i förarbetet till den nya 

kyrkohandboken? På vilket sätt kan man se arvet från den lutherska traditionen? Vilka 

konsekvenser kan innehåll, bruk och placering få ur själavårdshänseende? För att nå en 

djupare insikt om syndabekännelsen i den lutherska traditionen använder jag ett urval av de 

böner om förlåtelse, som jag genom min analys funnit mest intressanta för uppsatsen. Jag för 

en diskussion om hur de kan bidra till att människor kan uppleva själavårdsproblem i 

förhållande till syndabekännelsen. 

I kapitel 5, Slutsats, redogör jag för uppsatsens resultat, det vill säga det som berör min 

problemformulering.  
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2. Martin Luther och Olaus Petri om syndabekännelse, förlåtelse och 

bikt 

I detta kapitel behandlas uppsatsens första frågeställning: Vilken syn på syndabekännelse, 

förlåtelse och bikt hade Martin Luther och Olaus Petri i anslutning till högmässan? 

Innan jag går in på Luthers och Olaus Petris synsätt, har jag valt att i 2.1 göra en kort historik 

över syndabekännelse- och förlåtelsemomenten med fokus på tiden fram till reformationen. 

Min ambition är, att det ska underlätta förståelsen av den fortsatta läsningen, då jag går in på 

Luthers och Olaus Petris synsätt.  

2.1 Syndabekännelse- och förlåtelsemoment i anslutning till mässan i 

västkyrkan 

Kopplingen mellan syndernas förlåtelse och nattvardsgång hör samman med kristendomens 

väsen. Det är tydligt i Jesu egna instiftelseord: ”Detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder 

utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” 11 Syndabekännelse och nattvardsgång har också 

haft en tydlig koppling, men formerna för syndabekännelsen har varierat beroende på vilken 

uppfattning som funnits om syndabekännelsens funktion.12 Det har därför funnits traditioner 

med botsakrament, ända sedan den äldsta kyrkan, men under högmedeltiden intensifieras 

bruket.13  

Confessio Generalis var namnet på en gemensam bekännelse, som användes i den medeltida 

söndagsmässan.14 Detta var ett syndabekännelseformulär, som dock inte ansågs vara en 

tillräcklig nattvardsförberedelse. Det normala var, att alla deltagare förutsattes ha gått i bikt.15 

Placeringen låg i anslutning till predikan16 och de som skulle ta nattvard bad 

syndabekännelseformuläret tillsammans med övriga församlingen.17 När det gäller 

avlösningen så användes samma formuleringar för de som bad allmänna 

syndabekännelseformuläret som de som användes vid bikt. Det fanns dock en skillnad, 

                                                      
11 Bibel 2000, Matteus 26:28.  
12 Åke Andrén, Nattvardsberedelsen i Reformationstidens svenska kyrkoliv: Skriftermål och fasta (Stockholm: 

Svenska kyrkans diakonistyrelses förlag, 1952), 3. 
13 Tarald Rasmussen, Einar Thomassen, Kristendomen En historisk introduktion (Skellefteå: Artos & Norma 

bokförlag, 2007), 236. 
14 Christer Pahlmblad, Mässa på svenska (Lund: Arcus förlag, 1998), 166. 
15 Pahlmblad, 167. 
16 Pahlmblad, 166. 
17 Pahlmblad, 167. 
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biktens riktade sig till den enskilde och efter predikan riktades avlösningen till kollektivet. 

Via reformationen kom detta bruk att börja användas i Sverige.18   

Medeltidens kyrkohistoria är dock, med hänseende till mässan, präglad av en dragkamp 

mellan folkliga och prästerliga intressen.19 För att nå folket blev undervisning,20 men också 

botens sakrament, ett viktigt medel för prästerna. Genom dessa fick de också möjlighet till 

kontroll. Vid det fjärde Laterankonciliet 1215 fattade påven och biskoparna beslut om krav på 

att var och en som var döpt och skulle gå till nattvard måste bikta sig minst en gång om året. 

De skulle även för att visa vördnad gå till nattvard åtminstone vid påsk. 21 På så vis kunde 

man komma åt, hur människorna levde, det vill säga deras moraliska och religiösa praxis.22 

Grundmönstret var, att alla utom barnen skulle bikta sig minst en gång per år inför prästen, 

som nu ”fick den exklusiva rätten – och skyldigheten! – att höra bikt och avlösa de 

botfärdiga.”23 De som inte efterlevde dessa krav, skulle förhindras att gå in i kyrkan24 och 

stötas ut ur kyrkan25 samt förvägras en kyrklig begravning.26 Efter detta beslut blev det 

dessutom ett allt större krav på bekännelsens fullständighet i bikten genom betoningen på 

prästens absolution som syndaförlåtande moment.27 Om individen inte hade gjort en 

fullständig bekännelse drack man en dom över sig, även om personen kände ånger.28 Prästen 

kunde enbart ge absolution för de synder som bekänts under bikt.29 Kravet på fullständighet 

kom också utifrån att synden inte enbart skulle ses som en handling utan även utifrån vilken 

intention personen hade. Detta för att prästen skulle kunna avgöra, hur allvarlig synden skulle 

ses för att fastställa ”en skälig bot eller gottgörelse”.30  

Nu kom olika ”hjälpredor”, för att den som biktade sig samt att den som var biktfader skulle 

nå en fullständig bikt. Den första varianten av hjälpredor skiljde mellan två grupper: 

                                                      
18 Pahlmblad, 166. 
19 Rasmussen, Thomassen, 234. 
20 Rasmussen, Thomassen, 235. 
21 Rasmussen, Thomassen, 236. 
22 Rasmussen, Thomassen, 236. 
23 Lars Eckerdahl, ”Skriftermål som nattvardsberedelse” i Till syndernas förlåtelse, perspektiv på Beredelsen i 

mässan, Mikael Löwegren (red.) (Skellefteå: Artos & Norma förlag AB, 2011), 28. 
24 Rasmussen, Thomassen, 236. 
25 Rasmussen, Thomassen, 237. 
26 Rasmussen, Thomassen, 236.  
27 Andrén, 14. 
28 Andrén, 11. 
29 Andrén, 14. 
30 Rasmussen, Thomassen, 237. 
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”huvudsynder”, det vill säga de bröt kontakten med Gud, och ”lättare synder.”31 Därefter 

ökade antalet grupper till 12. Luther beskriver, att det fanns 19 olika sådana grupper.32  

Den som inte hann med sin bot under sin livstid hamnade i skärselden. Detta kunde skapa stor 

ångest och ängslan. Påven började därför införa avlat, vilket innebar att man kunde få boten 

efterskänkt under vissa villkor. 33 Själamässor firades för avlidna för att kunna befria dem från 

skärselden. Detta blev utifrån de föreställningar som rådde väldigt populärt.34 

Hela den utveckling som beskrivits ovan bottnar i att genom boten prestera en rätt vördnad. 

Det fanns en grundtanke om rätt andlig beredelse. Utan den kunde man ”inte nalkas Gud och 

mottaga hans nåd i nattvarden.”35 

2.2 Martin Luthers syn på syndabekännelse, förlåtelse och bikt  

Mycket av Luthers teologiska argumentation och arbete utgick ifrån den konflikt han menade 

fanns mellan Guds ord, Bibeln, och vad han mötte för typ av argumentation hos andra 

bibelforskare, Romerska kyrkans syn på påven, bot etcetera och vad han därefter ansåg vara 

ett felaktigt tolkande av Guds ord. De 95 teserna mot avlatshandeln, som han gav ut i 

Wittenberg 31 oktober 1517, är kanske det mest kända exemplet. Hans-Göran Larsson 

skriver: ”Det torde inte vara någon större överdrift att påstå att Martin Luthers kyrkohistoriska 

insats och hans teologi mycket väl kan ses och utförligt skildras utifrån bikten och botens 

problematik”.36 Luthers ständiga fundering var, hur han skulle kunna finna en nådig Gud?37 

Luther hade en skapelsetro. Med det menas, att människan är skapad av Gud och människan 

är dagligen beroende av Guds aktiva och pågående skaparkraft.38 

2.2.1 Syndabekännelse  

Ett känt uttryck, som visar på den människosyn som Luther hade och som var ett teologiskt 

huvudtema för honom, är ”Simul Iustus et Peccator”. Det betyder, att människan är samtidigt 

rättfärdig och syndare.39 Huvudfrågan blev för Luther människans ställning inför Gud som 

                                                      
31 Rasmussen, Thomassen, 239. 
32 Andrén, 14-15. 
33 Rasmussen, Thomassen, 238. 
34 Rasmussen, Thomassen, 241. 
35 Andrén, 18. 
36 Hans-Göran Karlsson, Förlåtelse från Gud (Lund: Berlings, 1979), 118. 
37 Mikael Löwegren, ”Bot, bön och lovsång” i Till syndernas förlåtelse, perspektiv på Beredelsen i mässan, 

Löwegren (red.) (Skellefteå: Artos & Norma förlag AB, 2011), 52. 
38 Torsten Råmonth, ”Skulden, livsväven och förlåtelsen” i Skuld och mänsklig växt (Stockholm: Verbum förlag, 

1990), 78. 
39 Bengt Hägglund, Teologins historia: En dogmhistorisk översikt (Malmö: Liber, 1981), 207. 



 

15 
 

syndare.40 Martin Luther förkunnade, att människan genom tron på Kristus blir 

rättfärdiggjord, samtidigt som hon är syndare genom arvsynden.  

Arvsynden innebär synsättet, att den mänskliga naturen genom Syndafallet, där Adam och 

Eva äter av den förbjudna frukten, blir skadad på grund av deras olydnad. Den mänskliga 

naturen ställs under död och djävul.41 Syndafallet har därmed bidragit till att varje människa 

föds till Guds avbild, samtidigt som människan föds in i mänsklighetens onda natur genom att 

Adam och Eva litade mer på ormen.42 Det religiösa syndamedvetandet handlar alltså inte 

enbart om enskilda handlingar utan om medvetenhet att varje människa har en ”jag-bunden” 

vilja.43  

Utifrån Luthers människosyn har ingen människa möjlighet att bli fri från synd genom de  

konsekvenser som arvsynden medförde. Därför ansåg Luther, att den lära, som krävde att en 

människa skulle vara ren, värdig och beredd för att kunna gå fram till nattvarden, levde kvar i 

”påvedömet”. Denna lära fick, enligt Luther, människor att plåga sig, utföra vissa typer av 

handlingar, för att få gå fram till nattvarden. I skräck avstod de därför från nattvarden, tills de 

skulle vara utan fel och brister. För Luther var detta ohållbart. Människan blir aldrig 

tillräckligt värdig.44 Dessutom, menade han, att människan inte kunde vara säker på, när 

gärningarna för att blidka Gud var tillräckliga.45 Luther visade istället på det Kristus sa själv: 

”Det är icke de friska som behöver läkare, utan de sjuka.”46   

Dopet spelar en avgörande roll för Luther, eftersom dopet sågs medföra död åt den ”gamla 

människan”. Den ”nya människan” uppstår och frias från arvsyndens skuld. Dock kvarstår 

arvsyndens konsekvenser i den nya människan, trots dopets befrielse.47 Men, genom bot 

förkvävs successivt den gamla människan.48  

Även nattvarden som sakrament spelar en avgörande roll. Nattvarden finns till just för att 

människor är fattiga och eländiga.49 Nattvarden ger näring för att stärka tron i kampen mot det 

                                                      
40 Karlsson, 122. 
41 Gustaf Aulén, Den allmänneliga kristna tron (Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses förlag, 1943), 

322. 
42 Bibel 2000, 1 Mos 3:4. 
43 Aulén, 310. 
44 Luther, Luthers stora katekes, 491. 
45 Philip Melanchthon, Augsburgska bekännelsen apologi i Svenska kyrkans bekännelseskrifter (Stockholm: 

Svenska kyrkans diakonistyrelses förlag 1944), 153. 
46 Bibel 2000, Matteus 9:12.  
47 Luther, Luthers stora katekes, 486-487. 
48 Luther, Luthers stora katekes, 481. 
49 Luther, Luthers stora katekes, 492. 
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onda.50 Den bästa förberedelsen inför att få gå till nattvarden, menade Luther, var att 

människan hade en själ som var bekymrad över synderna, döden och frestelser. Genom detta 

väcktes en hunger och törst efter helande och att bli stärkt. 51En människa behöver dagligen 

återvända till bönen Fader vår för att be om att den himmelske Fadern inte ska se till 

människans synd samt vara medveten om att människans egentligen är värd straff. Men 

Luther förkunnade samtidigt att en människa som tror kan lita på löftet att Gud vill 

förlåta.52Även bikten är en förberedelse inför nattvarden.53 

Syndabekännelsen har en, för Luther, viktig roll genom att människan likt Adam och Eva i 

syndafallet inte ville erkänna sina handlingar. Människan ses inte av sig själv som rättfärdig.54 

Synden har flera konsekvenser, och en sak som följer på synden är att människan avstår att 

prata med Gud, och därmed påverkas relationen till Gud.55 Men, i den lutherska traditionen, 

räcker det med en kort syndabekännelse, för det handlar inte om att uppspåra varje synd. Det 

finns ingen gudomlig befallning, som säger att varje synd måste benämnas. Den som ger 

syndernas förlåtelse kan göra det utan att för den skull ha sökt fram alla individens synder. 

Där evangeliet förmedlar syndernas förlåtelse, kräver förlåtelsen inte någon fullständig 

rannsakan.56 En syndabekännelse är i den lutherska traditionen, detsamma som att i hjärtat 

ångra sig inför Gud, förstå att han är rättvis i sin vrede och samtidigt få möjligheten att be om 

den nåd och barmhärtighet, som Gud har lovat människan.57  

Luther ville dock avdramatisera syndabekännelsen, eftersom den länge hade kopplats ihop 

med ängslan och oro. 58 När det gäller Luthers egna gudstjänstordningar Formula Missae 

(Mässan på latin)1523 och Deutsche Messe (Mässan på tyska) 1526 ingår ingen specifik 

syndabekännelse.59 Det finns, i den lutherska traditionen, som sagt inte något krav på ett 

fullständigt bekännande, där personen ska räkna upp allt som kan räknas som synd.60 Luther 

förkunnade att den kristne skulle erinra sig löftet om syndernas förlåtelse och med trygghet 

                                                      
50 Luther, Luthers stora katekes, 486-487. 
51 Martin Luther, An order of mass and communion i Luther´s Works vol.53 (Philadelphia: Fortress press,1965), 

34. 
52 Luther, Luthers stora katekes, 467-468. 
53 Sven Ingebrand, Olavus Petris reformatoriska åskådning (Lund: CWK Gleerups förlag AB, 1964), 340. 
54 Martin Luther, Schmalkaldiska artiklarna i Svenska kyrkans bekännelseskrifter (Stockholm: Svenska kyrkans 

diakonistyrelses förlag, 1944), 324. 
55 Karlsson, 127. 
56 Melanchthon, Augsburgska bekännelsen apologi, 205. 
57 Melanchthon, Augsburgska bekännelsen apologi, 206. 
58 Karlsson, 128. 
59 Karlsson, 134. 
60 Melanchthon, Augsburgska bekännelsen apologi, 207. 
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och förtröstan dagligen återvända dit för att få frid i samvetet.61 Det viktiga var att tro på Guds 

ord i förlåtelsen62.  

Men i Deutsche Messe 1526 som är den mässa som Luther formar på modersmål och riktar 

till det ”olärda folket” finns Herrens bön, i form av en parafras. Den parafrasen tjänar som en 

förmaning till dem som vill delta i nattvarden. Genom denna uppstår en form av botsituation, 

en gemensam bekännelse. Parafrasen blir också en markör, som kopplas till hur människan 

ska leva sitt liv. I parafrasen på Herrens bön beskrivs, vad Gud gör och vill för människan och 

vad som händer när människan följer Gud. Luther menar att Herrens bön tillsammans med en 

kort utläggning bidrar till den åminnelse, som Herren ger uppmaning till vid sista måltiden. 63  

2.2.2 Förlåtelsen  

”Syndernas förlåtelse”, den grekiska termen för detta uttryck är áfesis hamartión. Det betyder 

”att sända bort synderna, släppa dem, så att de försvinner.”64  Luther förkunnar om att genom 

tron tar människan emot syndernas förlåtelse. 65 När det gäller Luthers Formula Missae 1523 

är det den mässa som sker på latin förutom predikan och några sånger som sker på 

modersmål.66 I denna mässa följer en fridshälsning efter Herrens bön. Luther menar att om 

denna fridshälsning tas emot i tro genom att personen tror att orden är Kristi ord då fungerar 

den som en absolution.67 Luther betonade, att genom förlåtelsen öppnas vägen att återgå till 

dopet som ger ”nåd, ande och kraft”68 att motarbeta den gamla människan, som fortfarande 

styrs av begär och böjelser.69 Den nya människan får kraft och styrka.70 På detta sätt 

tydliggjorde Luther, vad det var att vara drabbad av synd och samtidigt få möjlighet att leva i 

en försonad relation till Gud.71  

Luther talade gärna och tydligt om absolutionen (avlösningen), som innebär syndernas 

förlåtelse. Det viktiga var ”att förlåtelsen får nå fram till den skuldtyngda.”72 Luther hävdade 

och hänvisade till Guds ord, bibeln, för att påtala, att det enbart är Gud som kan förlåta 

                                                      
61 Luther, Luthers stora katekes, 466. 
62 Luther, Luthers stora katekes, 488. 
63 Martin Luther, The German mass and order of service  i Luther´s Works vol.53 (Philadelphia: Fortress 

press,1965), 78-79. 
64 Per-Olof Sjögren, Att leva i förlåtelse (Uppsala: Pro Veritae, 1993), 3. 
65 Luther, Luthers stora katekes, 482. 
66 Martin Luther, “Introduction”, The German mass and order of service i Luther´s Works vol.53 (Philadelphia: 

Fortress press, 1965), 53. 
67 Luther, An order of mass and communion,28-29. 
68 Luther,, Luthers stora katekes, 482. 
69 Melanchthon, Augsburgska bekännelsen apologi, 98. 
70 Luther, Luthers stora katekes, 482. 
71 Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års kyrkohandboksgrupp (Uppsala: Kyrkokansliet, 2006), 19. 
72 Hans-Göran Karlsson, Förlåtelse från Gud (Lund: Berlings, 1979), 128. 
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människornas synder. Luther undervisade om att Kristus varje dag ”avskaffar lagen, upprättar 

samvetet och undanröjer synden” 73. Luther hade inte någonstans funnit, att Kristus instiftat 

bikten, men med avlösningen var det helt annorlunda. Kristus har ”givit befallning om 

avlösningen.”74  

Luther använde inte så tydligt begreppet förlåtelse, men allt kretsade kring att Kristi 

förlåtelsegärning var evangeliets art och uppgift75 genom att Syndaförlåtelsen tillhör 

evangeliets centrum76  ”Evangeliet är absolutionens ord”, och när avlösningen uttalas får  

individen del av evangeliets sanna röst.77 Luther hävdade därför, att predikan hade en central 

roll och att, när någon predikade, innebar det att predikanten uttalade absolutionens ord. ”Att 

tillsäga en människa syndernas förlåtelse är i grunden intet annat än att predika Guds ord för 

henne.”78 Luther förkunnar även, att dopet ger syndernas förlåtelse och att den förlåtelsen 

pågår dagligen. När man syndat, får man återvända till dopet.79 När en människa tar emot 

absolutionen, är det ”dopets syndaförlåtelse man återvänder till.”80 

Luther var av den åsikten att ”nattvarden i sig själv gav syndernas förlåtelse.”81 För Luther var 

det en viktig markering, att mässan var gudomligt instiftad av Kristus. Detta är detta som en 

människa i tro ska lita på i anfäktelsen.82 

 Han var kritisk till att mässan genom tiderna hade förändrats och att mänskliga påhitt lagts 

till denna rit. Mässan hade blivit ett offer och prästens monopol.83 Den skulle accepteras som 

ett sakrament och inte smutsas ner av mänskliga gärningar.84 Instiftelseorden skulle bevaras 

som Jesus hade uttalat dem.85 Ett sakrament är en gudstjänsthandling86, som består av ett yttre 

tecken och ett löftesord, som vittnar om Guds nåd och vilja med människan. Sakramentets 

syfte är att ”väcka och stärka tron.” 87 

                                                      
73 Henrik Ivarsson, Predikans uppgift (Lund: CWK Gleerups Förlag: 1956), 21. 
74 Karlsson, 126. 
75 Ivarsson, 22. 
76 Melanchthon, Augsburgska bekännelsen apologi, 190. 
77 Ivarsson, 23. 
78 Ivarsson, 25. 
79 Luther, Luthers stora katekes, 483. 
80 Ingebrand,322. 
81 Andrén,32. 
82 Karlsson,129. 
83 Luther, An order of mass and communion,21. 
84 Luther, An order of mass and communion,22. 
85 Luther, An order of mass and communion,31. 
86 Melanchthon, Augsburgska bekännelsen apologi, 222. 
87 Philip Melanchthon, Augsburgska bekännelsen (Stockholm: Svenska kyrkans bekännelseskrift, 1944), 61. 
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Att Luther såg nattvarden som syndernas förlåtelse hänger intimt samman med, hur han såg 

på Guds ord. Likt hans syn på predikan är nattvarden, Guds ord, som ger förlåtelse.88 Till dem 

som hör och tror 89, blir orden ”Tag och ät” och ”Tag och drick” och ”för eder utgjutet till 

syndernas förlåtelse”, till visshet och ett testamente.90 Orden blir Jesu testamente till de 

troende91, och den kristne firar mässan frivilligt.92 Men Luther menade också, att en kristen 

borde vilja fira nattvard, eftersom det är att göra Kristi vilja.93 I nattvarden har man förtröstan 

till löftet från instiftelseorden. ”Med munnen mottar han de yttre tecknen och med hjärtats tro 

omfattar han testamentets löftesord”.94 Även Fader vår anser Luther, likt nattvard och dop, 

vara ett tecken som ska stärka och glädja ett samvete. Dessutom fungerar bönen som en 

uttalad absolution.95 

Avlösningen var från Luther först deklarativ vilket menas att den var förklarande och visade 

på att Gud förlät. Men Luther förändrade sin syn på avlösningen. För Luther blev avlösningen 

indikativ och det betyder att orden verkar och ger förlåtelse till den enskilde.96 Det handlar 

inte om att tro på ångern eller bekännelsen utan tro på Guds ord i avlösningen ”Acquiritur 

remissio peccatorum non per opus sed per auditum” - ”Ty syndernas förlåtelse förvärvas inte 

genom gärningar utan genom att lyssna.”97 Absolutionen är verklig, även om en människa inte 

tror på den, enligt Luther, men förlåtelsen tas emot i tro98. ”Tron är inte ett villkor för 

mottagandet utan öppenheten för den gudomliga gåvan.”99 När det gäller dopet, är löftet fast, 

även om människorna syndar.100 

I båda katekeserna är det tydligt att Luther tycker det är viktig att kristna har kunskap innan de 

går till nattvard och nattvardsförhören ansågs ha en själavårdande funktion genom förståelse 

av Kristi närvaro och att de fick syndernas förlåtelse.101 Men vad gör då den, som inte känner 

                                                      
88 Andrén, 32. 
89 Luther, Luthers stora katekes, 488. 
90 Ingebrand,330. 
91 Ingebrand,330. 
92 Luther, An order of mass and communion,31. 
93 Luther, Luthers stora katekes, 490. 
94 Ingebrand, 330. 
95 Luther, Luthers stora katekes, 468. 
96 Karlsson, 129. 
97 Karlsson, 130. 
98 Luther, Luthers stora katekes 488. 
99 Karlsson, 130. 
100 Ingebrand, 322. 
101 Karlsson, 132-133. 
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varken törst eller hunger efter syndernas förlåtelse? På den frågan svarade Luther: tro på 

Skriften, den ljuger inte för dig, ”ty den känner ditt kött bättre än du själv.”102 

2.2.3 Bikt  

Under Luthers levnadstid var det, som tidigare beskrivits, regel med obligatorisk bikt minst 1 

gång per år utifrån beslutet som Laterankonciliet 1215 fattade.103 Utifrån Luthers teologiska 

grund var obligatorisk bikt något han tog avstånd ifrån. Han hänvisade till 1 Kor. 11:25-26 

och Jesu ord om bägaren: ”Var gång ni dricker av den” och menade, att när Herren själv inte 

kräver att man går till nattvarden, kan det inte heller vara rätt med obligatorisk bikt.104 Det är 

alltså tvånget, som Luther vänder sig mot. Det var viktigt, för Luther, att alla förstod: ”Inga 

påbud får fördunkla Guds fria erbjudande.”105 Utifrån denna beskrivning kan man tydligt se, 

hur viktig friheten var för honom.”106 

Trots Luthers betoning på frivillighet förblev bikten normal förberedelse inför nattvarden, 

enligt Göran Karlsson.107  Luther var mycket glad över den biktmöjlighet, som erbjöds i Kristi 

kyrka.108 För Luther var bikten därmed varken absolut nödvändig eller ett krav inför 

nattvarden, men den var användbar och en gåva.109 Han understryker att ingen ska förakta 

bikten110 och i sin Skärtorsdagspredikan 1523 förkunnar Luther den som föraktar bikten ska 

inte gå till nattvard.111  

Något som var viktigt för Luther i anslutning till bikten var ångern. Utan den blir det inte 

någon verklig bikt. Ångern är, enligt Luther, ett ”Guds verk med människan genom lag, 

evangelium och tro.”112  Det viktiga är, att i verklig ånger följer goda gärningar113, en frukt av 

omvändelse och pånyttfödelse.114   De synder, som skall bekännas, är de som tynger samvetet. 

Det är, enligt Luther, människan själv som bestämmer, vilka synder hon vill bikta.115 Luther 

var dessutom noga med den absolution, som ingick i bikten. Absolutionen var, för Luther, en 
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Guds gåva. Till den som var svag i tron och behövde någon utifrån för att kunna tro på 

förlåtelsen hänvisade Luther därför till bikten.116 

Enligt Sven Ingebrand beskriver Luther i De captivitate (Om kyrkans babyloniska 

fångenskap) tre sakrament, men senare ändrar han sig i denna fråga. Att Luther ändrar sig 

beror på att han inte ser något synligt yttre tecken i bikten, vilket ingår i Luthers definition av 

ett sakrament. Det är skälet till att bikten har en slags otydlig mellanställning.117  

2.3 Olaus Petris syn på syndabekännelse, förlåtelse och bikt  

Under tiden för reformationen i Sverige har Olaus Petris syn på bikt och skriftermål betytt 

mycket för liturgin i den lutherska kyrkan i Sverige och församlingslivet.118  

2.3.1 Syndabekännelsen 

För Olaus Petri innebär syndafallet, att människan vill det som är ont.119 Enligt honom 

innebär rättfärdiggörelsen en förnyelse eller en restaurering av den ursprungliga skapelsen. 

Huvudfrågan för Olaus Petri är hur människan ska få tillbaka det gudomliga som gick förlorat 

i syndafallet.120Enligt Sven Ingebrand menar Olaus Petri att restaurera eller återställa innebär, 

att människan blir löst från den mänskliga naturens fördärv, som syndafallet förde med sig. 

När människan befrias, återgår hon till det hon var ämnad för, och hon börjar följa Guds vilja. 

Människan går tillbaka till urtillståndet. 121 Det människan har mist på grund av synden, får 

hon tillbaka genom Kristus.122  

Simul iustus et Peccator får delvis en annan innebörd hos Olaus Petri än hos Luther. Hos 

Olaus Petri spelar Anden en stor roll. Människan blir god och rättfärdig genom Anden. Hon är 

fortfarande syndig, eftersom Anden ännu inte helt förvandlat henne. Rättfärdiggörelsen blir ett 

framåtskridande på grund av att den Helige Anden besegrar den gamla människan. Olaus 

Petri är därigenom mildare i sin framtoning, när det gäller den syndiga människan. Han 

menar, att den Helige Ande håller på att förnya den troende.123 
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I Postillan 1530 beskriver Olaus Petri, att det finns tre skilda syndabekännelser: den som sker 

i individens hjärta inför Gud, den som sker inför människor och den tredje och sista, som sker 

inför en annan förståndig kristen. Det kan även beskrivas så här: när en kristen i sitt hjärta 

ångrar sig, erkänner samt ber om förlåtelse, behöver människan aldrig tvivla på, om Gud 

förlåter. Men en människa kan ändå känna sig missnöjd med sin bekännelse. Då uppstår ett 

behov av annan bekännelse och då kan människan vända sig till andra och öppet bekänna. 

Handlar det om att en person tvivlar på Guds förlåtelse och känner fruktan inför Guds vrede? 

Då kan man vända sig till en förståndig kristen för att bekänna och söka råd.124 

För Olaus Petri är det fullt tillräckligt, som nattvardsförberedelse, att individen direkt inför 

Gud formulerar sin egen syndabekännelse.125 Syndabekännelsen var inte något som Olaus 

Petri satte i direkt anslutning till nattvardsgången. Hans placering av syndabekännelsen, efter 

predikan, har dock bidragit till att man alltid bekänt sina synder innan mässan.126 Olaus Petri 

framhåller i Svenska mässan 1531, att han räknar den allmänna syndabekännelsen som normal 

nattvardsförberedelse. Ett enskilt biktsamtal skedde endast i undantagsfall.127 Olaus Petri 

uppfattning om bikt och enskild syndabekännelse får praktiska och liturgiska konsekvenser. 

Precis som på kontinenten får det ”allmänna syndabekännelseformuläret en mycket 

dominerande plats.”128 I Olaus Petris Postilla 1530 ingår ett antal allmänna 

gudstjänstformulär, som sker i församlingen, i anslutning till predikan. Bland dem finns en 

allmän syndabekännelse som av Olaus Petri kallas för Oppenbara scrifft.129  

När det gäller synen på dopet, följer Olaus Petri Luther, men helhetsbilden ser annorlunda 

ut.130 Dopet är dels en tröst och en trygghet, dels ett krav på förpliktelse att helga Guds bud.131 

För Olaus Petri blir dopet mer ensidigt en förpliktelse, en daglig kamp mot synden.132  Dopet 

innebär, för Olaus Petri, början till en ständig bot och ett krav att bättra sig. Människan 

behöver se och uttrycka sin onda begärelse och sträva efter att leva ett bra liv. 133 
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Olaus Petri är författare till den syndabekännelse, som funnits med längsta tiden inom 

Svenska kyrkan. Det är den syndabekännelse, som börjar med: ”Jag fattig, syndig människa”. 

Den har fått en särskild ställning i den svenska gudstjänsttraditionen, eftersom den funnits 

med ända sedan reformationen.134  

2.3.2 Förlåtelsen 

För Olaus Petri är rättfärdighet och syndernas förlåtelse ett med varandra. Olaus Petri menar, 

att där rättfärdighet råder, finns ingen synd.135 När det gäller syndernas förlåtelse, menar 

Olaus Petri, att församlingen har fått detta uppdrag av Kristus.  När Kristus inte kan vara 

fysiskt närvarande, har församlingen fått möjligheten att binda eller lösa en människa. Det är 

bundet till Ordet. Det sker, enligt Olaus Petri, via predikan, undervisning och när man 

tillsäger någon syndernas förlåtelse. När en person tar emot förlåtelsen i tro, löses personen 

från synden. Men när personen inte tro på Ordet, blir personen bunden vid sin synd.136 Varje 

kristen kan ge syndernas förlåtelse, men den bäst lämpade är ändå prästen, genom sin 

kunskap.137  

När det gäller Olaus Petris människosyn beskriver, Sven Ingebrand, den som att människan är 

trög och glömsk. Hon glömmer Guds välgärningar och förbundet, som Gud upprättat. Utifrån 

människans beskaffenhet har Gud givit nattvarden som tecken. Människan får i nattvarden 

hjälp att komma ihåg, hur Gud lidit och dött för henne, och att människan därför är förlåten.138 

Olaus Petri betonade gång på gång139, att nattvarden instiftats till att vara en åminnelse. 

Genom åminnelsen blir människan medveten om syndernas förlåtelse, som är nattvardens 

gåva.140  

För Olaus Petri får människan alltså syndernas förlåtelse genom nattvarden.141 Herrens måltid 

är, enligt Olaus Petri, en predikan som förkunnar om Kristi lidande och korsdöd. Men när 

nattvard firas ska det även predikas eftersom att han ser nattvarden som en åminnelse, ett 

tecken. Även Olaus Petri pratar om att människan ska erinra sig men då handlar hennes 

erinran om Kristi lidande och död.142 Människan blir genom åminnelsen viss om syndernas 
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förlåtelse.143 Om man kan rangordna Ordet och Sakramenten, skulle Olaus Petri kunna säga: 

att en kristen kommer till Gudsriket utan sakramenten eftersom att dessa inte tillför något mer 

än själva Ordet. Men, en kristen klarar sig inte utan predikan.144 Därför är Olaus Petri oerhört 

angelägen om just predikan, och det är viktigt att den sker på modersmål för att alla ska få 

möjlighet att förstå evangeliet. Först då kan människan rätt ta emot nattvardens gåva.145  

När det gäller dopet, ansluter Olaus Petri till Luther, men han framhäver också lite andra 

sidor.146 I undantagsfall är dopet en tillflykt. Anfäktelserna får inte samma utrymme. Genom 

detta träder dopet, som Guds löfte, i bakgrunden för Olaus Petri.147 Dopet är en gåva148 till 

salighet, en övergång från djävulens till Kristi rike. I dopet får man förlåtelse, ande och en 

förpliktelse att i det nya livet bättra sig. Dopet gör att personen blir upptagen i Kristi kyrka till 

evig salighet.149 Att dö med Kristus innebär att man besegrar synden. Att uppstå med Kristus 

innebär att man vill leva efter Guds vilja.150 

 Men en avgörande betydelse för förlåtelsen var tron, det betyder att absolutionen var 

villkorlig.151 Olaus Petri skriver:  

Troor tu, at tich skal wederfaras miskund (barmhärtighet), så skeer tich och så, 

troor tu thet icke, så sker thet icke heller, thet henger nw alt påå troone, ty troon 

göör mensker saliga. Bidh for then skul Gudh om ena stadegha troo til hans 

helga ordh och tillseyelse.152  

2.3.3 Bikt 

Olaus Petri ”avskaffade biktinstitutet” 153. Han uttryckte en kritik mot det sätt, varpå prästerna 

nyttjade botens sakrament gentemot lekmännen.154 Olaus Petri förnekade, liksom Luther, att 

bikten instiftats av Kristus.155  Olaus Petri tillämpade inte ”privatbikt” som normal kyrklig 

anordning i samband med nattvardsgång.  Bekännelsen inför Gud skulle alltid ske först, men 
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om denna inte gav tillräcklig absolution156, kunde privatbikt och privatabsolution användas 

för den som kände särskild oro i sitt samvete. Olaus Petris biktsyn har kommit att prägla den 

svenska reformationskyrkan.157 Bikten skulle ske frivilligt. För Olaus Petri var det viktigt, att 

det enskilda skriftermålet, vilket menas bikten, skulle formuleras som en ”rådfrågan” från den 

som biktade sig158.  

Ett framträdande drag hos Olaus Petri kring bikten är, att han ändrar fokus från bekännelse till 

att det ska ske en bättring som följd av bekännelsen. Vill inte den biktande göra någon 

bättring, spelar det ingen roll, om man går i bikt. Det är detta som ordet ”rådfrågan” innebär. 

Den biktande ska alltså ”rådfråga” sin biktfader, om hur bättring kan göras utifrån Guds 

bud.159 

Olaus Petri lämnade således den medeltida kyrkans praxis på bikt160 och framhöll att det finns 

en nödvändig bekännelse och det är den som varje kristen ska göra inför Gud ensam. Den 

räcker för förlåtelse.161 Olaus Petri framhöll, framför den romerska kyrkans betoning på de 

yttre handlingarna, att det är vad som händer i den troendes hjärta när Gud handlar, som är det 

viktiga.162 

Det är lätt att få uppfattningen, att Olaus Petri ville ta bort all form av bikt, men man kan 

hellre säga, att bikten fanns hos honom i en nedtonad skepnad.163 Åke Andrén skriver: ”Vi har 

redan flera gånger förut betonat, att det aldrig varit Olaus mening att helt avskaffa 

privatbikten. Det var endast dess karaktär av normal och nödvändig nattvardsförberedelse, 

han bekämpade.”164  

Olaus Petri verkar mena, att privatbikt kunde ske hos någon annan än kyrkans ämbetsbärare, 

genom att han skriver, att enskild bekännelse kunde ske inför ”en godh förstondigh man”, 

som är förfaren i skriften.165 Dock menade Olaus Petri, att det, som tidigare nämnts, var 

prästen, med sin kunskap, som ändå var lämpligast.166Olaus Petris inställning till bikten 
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medförde strid. Ändå blev det hans linje, som kom att dominera under den svenska 

reformationstiden.167  

2.4 Konklusion 
När det gäller Martin Luther och Olaus Petri synsätt på syndabekännelse, förlåtelse och bikt är 

det tydligt, att Olaus Petri tagit intryck av Luther. Vid en jämförelse så finner man många 

likheter. Men det finns också skillnader.  

Båda uttrycker, angående syndabekännelsen, att det är av grundläggande betydelse, vad som 

händer i människans hjärta och att bekännelse inför Gud är fullt tillräcklig. För Luther finns 

syndabekännelse som ett medel för att människan, trots sin synd, ska våga vända sig till Gud. 

Han vill dock avdramatisera syndabekännelsen, som för människor blivit en oro och en 

ängslan. Luther formulerar ingen syndabekännelse i sina egna mässor. Dock finns i tyska 

mässan en parafras, som fungerar som en förmaning inför nattvarden. Boten var viktig för 

Luther, för genom den kvävs den gamla människan. 

Olaus Petri menar att människan behöver se och uttrycka sin onda begärelse och sträva efter 

att leva ett bra liv. Människan får hjälp av anden att återgå till urtillståndet.  Han anger tre sätt 

att bekänna: i hjärtat inför Gud, offentligt inför andra människor och inför en förståndig 

kristen. Han formulerar dessutom en egen syndabekännelse. Den har använts i Svenska 

kyrkans gudstjänsttradition sedan reformationen. Han vidhåller även, att den allmänna 

syndabekännelsen är en normal förberedelse inför nattvarden. Olaus Petri är den, som inför 

allmän syndabekännelse i mässan i Sverige. 

När det gäller syndernas förlåtelse, är båda överens om, att det är detsamma som att Guds ord 

predikas. De är även överens om, att nattvarden och dop ger syndernas förlåtelse.  Men de har 

även här olika synsätt. En stor skillnad är, att Luther ser Guds ord i predikan såväl som i 

nattvarden och dopet medan Olaus Petri i princip menar, att en kristen kan leva utan 

sakramenten men inte utan predikan. Luther har ett tydligare förhållningssätt, där förtröstan 

på Guds löfte om förlåtelse framträder. Det var viktigt för Luther att erinra sig löftet och tro 

på Guds ord i förlåtelsen. För Olaus Petri betyder erinran att påminna sig Kristi lidande och 

död och Guds välgärning att sända Jesus Kristus. Nattvarden är en åminnelse. För Luther var 

det allra viktigast att tala om absolutionen, som var befalld av Kristus. Kristi förlåtelsegärning 

är evangeliets centrum. För Luther är det genom tron en människa öppnar upp sig och kan ta 

emot förlåtelsen. För Olaus Petri är absolutionen villkorlig. Det avgörande är tron. Därför är 
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predikan på modersmål så viktig. Om en människa inte tror, sker ingen förlåtelse. Guds löfte 

träder i bakgrunden. Församlingen har fått i uppdrag att binda eller lösa, genom att Kristus 

inte är fysiskt närvarande. Tror du inte på ordet, binds du vid din synd. Tror du på ordet, löses 

du från din synd. 

Angående bikten är de båda helt överens om, att den ska vara frivillig. De vänder sig emot det 

bikttvång, som den romerska kyrkan beslutat om. Båda ser bikten som en möjlighet för den, 

som är ”svag i tron”.  Luther finner dock bikten som normal nattvardförberedelse. Han ser 

bikten som viktig för en kristen. Luther är tacksam, att kyrkan erbjuder bikt. Ångern är viktig, 

utan ånger blir det ingen bikt. Olaus Petri menar, att bikt endast ska ske i undantagsfall. 

Bikten är inte normal nattvardsförberedelse. Bikten är en rådfrågan om hur man kan leva ett 

bättre liv genom att leva efter Guds bud. Vill man inte göra bättring, spelar det ingen roll, om 

man går i bikt. 
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3. Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2018 om syndabekännelse, 

förlåtelse och bikt  

I det här kapitlet behandlas uppsatsens andra frågeställning: Vilken syn på syndabekännelse, 

förlåtelse och bikt finns i Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2018 i anslutning till högmässan 

och vad kom särskilt att uppmärksammas i handbokens framtagande angående teologi och 

själavård i anslutning till högmässan?   

Jag kommer att lyfta fram de förarbeten som har föregått det slutgiltiga resultatet av 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2018 som berör syndabekännelse, förlåtelse och bikt. Jag 

börjar med de teologiska grundprinciper som har legat till grund för arbetet. Dessa 

grundprinciper framkom, efter att 2006 års kyrkohandboksgrupp fått i uppdrag av 

Kyrkostyrelsen, att göra en övergripande reflektion när det gäller gudstjänsten och 

gudstjänstordningarnas roll, i handboksarbetets inledande fas. Därefter kommer vi in på 

remissomgång 2012 och 2016.  

I slutet av kapitlet beskriver jag det slutgiltiga resultatet som det ser ut i kyrkohandboken.  Jag 

beskriver där högmässans Samling (högmässans inledning) vilket är den del i gudstjänsten där 

syndabekännelsen och förlåtelsemomenten ofta förläggs. Därefter beskriver jag förlåtelsens 

moment separat  för att tydliggöra detta moment och till sist den kyrkliga handlingen Bikt 

genom att det är ett moment som innehåller syndabekännelse och förlåtelsemoment. 

3.1 Teologiska grundprinciper  

Det här är de grundläggande principer, som har aktualiserats i remissomgång 2012 och 2016.  

De har varit utgångspunkt i arbetet kring Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2018.  

Handboksgruppen 2006 lyfte i reflektionsarbetet en fråga kring syndabekännelserna i 

förarbetena. Gruppen menade, att det var tydligt att det fanns en diskrepans mellan de gamla 

syndabekännelserna, som var ”mycket precisa”, och de som användes i Kyrkohandbok 1986.  

De äldre var formulerade med ”synd, skuld, missgärningar och brott” till skillnad från de som 

använts i Kyrkohandbok 1986. Där erbjöds möjlighet via exempelvis temamässor att använda 

ord som ” tillkortakommanden, svaghet, otillräcklighet”. Dessa ord gav en mycket bredare 

bild av mänskliga villkor än vad som ”rimligen kunde benämnas med synd”. 168  

Handboksgruppen 2006 lyfter även, att man i den pastoralteologiska forskningen funnit samt 

utifrån de arbetssamtal man förde såg, att beredelsens funktion och plats i mässan 
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återkommande framställdes som ett problem.169 Skriftermålet har i Sverige funnits under en 

lång period och varit förlagt utanför högmässan. Ibland har det kompletterats med en allmän 

syndabekännelse efter predikan. På detta vis beskriver man i dokumentet, att det funnits en 

ambivalent hållning mellan nattvard och syndabekännelse.170  Redan innan Kyrkohandboken 

1986 uttryckte kyrkomötets läronämnd, att det var viktigt att reflektera över, hur 

gudstjänstordningen förmedlade bilden av Gud. I gudstjänstens inledning var det särskilt 

viktigt. Mot bakgrund av detta så ville handboksgruppen 2006, att den nya kyrkohandbokens 

Bön om förlåtelse och Förlåtelseord skulle vara mycket tydliga.171 

I De teologiska principerna 2006 finns de vägledande principer som bör vara för bekännelse– 

och förlåtelsemomenten: 

  

a. att bönerna inte blandar ihop synd, skam och svaghet,  

utan att det som bekänns är verklig synd och inget annat.[…] 

b. att bönen om förlåtelse har försoningen som utgångspunkt,  

d.v.s att människans relation till Gud inte är bruten[…] Vi ber 

 inte om förlåtelse för att Gud ska återuppta gemenskapen  

utan för att påminna oss själva om, att den från Guds sida  

aldrig varit bruten. 

c. att det ska finnas möjlighet att fira en fullständig gudstjänst 

 utan bön om förlåtelse/förlåtelseord. 

d. att förlåtelsemomentet placeras och uttrycks i gudstjänsten  

på ett sådant sätt att det inte uppfattas som att det brustna och  

sårbara livet tillhör det vi måste lämna för att fira gudstjänst.172 

Det har således varit viktigt i den reflekterande processen, att man i syndabekännelsen inte 

ska uttrycka sig så, att gudstjänstdeltagarna riskerar att bekänna mänsklig svaghet och skam. 

Man har även velat lyfta fram formuleringar, som tydliggör att synd och skuld inte innebär att 

Gud vänder sig från människan. Det har varit viktigt att skapa en välkomnande atmosfär i 

högmässan, dit människor ska kunna komma, precis som man är.173 
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171 Teologiska grundprinciper, 19. 
172 Teologiska grundprinciper, 28. 
173 Teologiska grundprinciper, 28. 
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3.2 Remissvar om 2012 års Kyrkohandboksförslag 
Inför denna remissomgång var det totalt 636 svar som inkom vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 81%.174 Dessa bestod av 472 församlingar varav 580 inbjöds att delta, alla 

domkapitel och stiftsstyrelser samt 21 övriga remissinstanser. Det inkom även ca 100 

spontansvar från enskilda och grupper.175 23 maj 2012 tog kyrkostyrelsen beslut om att anta 

Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 för att provas mellan Första söndagen i 

Advent 2012 och Domsöndag 2013. Remissvaren skulle vara inskickade senast 1 februari 

2014. Tidigt blev det tydligt, att många generellt önskade mångfald för att kunna anpassa 

gudstjänsten lokalt. Många av svaren bejakade, att mångfald möjliggjordes i 

kyrkohandboksförslaget. Men det fanns också de som ifrågasatte, ifall mångfalden var bra. Ett 

exempel som angavs var, att det kunde leda till otydlighet angående läran, tron och 

bekännelsen inom Svenska kyrkan.  Nedan följer en sammanställning av olika remissvar som 

berörde syndabekännelse, förlåtelse och bikt.  

3.2.1 Syndabekännelse och Bön om Förlåtelse 

I 1942 års Kyrkohandbok var benämning på bekännelsemomentet Syndabekännelse, och i 

1986 års Kyrkohandbok Syndabekännelse och bön om förlåtelse. I detta kyrko-

handboksförslag förändras namnet från Syndabekännelse och bön om förlåtelse till enbart 

Bön om förlåtelse. Skälet som anges är att en syndabekännelse ryms inom bönen om 

förlåtelse. 176 Många stödjer denna förändring.177  

Utifrån begreppen synd och skuld följer nedan ett antal kommentarer på de förslag som fanns 

i kyrkohandboksförslaget och som olika instanser gav som remissvar: några upplever texterna 

otydliga exempelvis när det gäller att människan är både rättfärdig och syndare. En 

remissinstans uttrycker, att det inte är rätt att bekänna, att vi är människor. Det är ingen synd. 

Andra lyfter, att förslaget inte benämner synden och undrar om det finns en rädsla att 

benämna den och vad synden bidrar med. Detta i sin tur medför, att budskapet kring att Jesus 

räddar och frälser förminskas.178 Det har dock i de teologiska principerna varit angeläget att 

betona synsättet att nämna synden vid dess rätta namn samt att Guds nåd och förlåtelse som 

ska betonas.179 Man beskriver, att det även är viktigt att benämna den strukturella synden och 

                                                      
174 Remissammanställning om 2012 års kyrkohandboksförslag (Uppsala: Kyrkokansliet, 2012), 3. 
175 Remissammanställning om 2012, 1. 
176 Förklaringar till förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, Svenska kyrkans utredningar 2012:2 

(Uppsala: Svenska kyrkan), 73. 
177 Remissammanställning om 2012, 18. 
178 Remissammanställning om 2012, 25-26. 
179 Teologiska grundprinciper, 28. 
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med den strukturella synden menas att synd inte enbart rör den enskilda människan samt att 

synd tillhör människans verklighet och ansvar.180 

3.2.2 Förlåtelsen 

När det gäller Förlåtelsen förstår man av svaren, att det finns två grupperingar kring 

momentet förlåtelse. Den ena gruppen vill, att det ska vara ett fast moment när nattvarden 

firas. En mindre grupp anser, att momentet ska vara fakultativt eller med ett annat ord: 

valbart.181 Det beskrivs, att en utgångspunkt har varit att värna förlåtelsens moment genom de 

tre föreslagna ordningarna som fanns i 2012 års förslag (Högmässa, Mässa och Gudstjänst), 

genom att förlåtelsens moment är fast i högmässan.182 

I utredningsmaterialet 2012:2 beskrivs för att förlåtelse ska bli meningsfull för en människa, 

behöver varje människa se, att hon medverkat i synden. Detta medför att när en människa kan 

se sin skuld, desto större värde kan den människan sätta på Guds förlåtelse. Att vilja bli 

förlåten och att känna ånger blir därmed förutsättningar och inte krav för att förlåtelsen ska bli 

meningsfull. Utifrån detta är det centralt, att bekännelse av synd ingår i förlåtelsens moment, 

och att synd inte får förväxlas med svaghet, otillräcklighet och skam.183 Om Samling 

innehåller förlåtelsens moment, ska man använda något av alternativen som ingår i förslaget 

till kyrkohandbok.184  

3.2.3 Bikt 

I förarbetena finns få synpunkter om bikten. Det visar sig genom församlingssvaren, att det är 

få som använder sig av bikten i Svenska kyrkan idag. De flesta verkar dock nöjda med att det 

ändå finns en ordning i Kyrkohandboken. Den ordning som finns fungerar väl.185 Bikten är 

placerad under rubriken Kyrkliga handlingar. Man känner igen ordningen från 1986 års 

kyrkohandbok.186  

I utredningsmaterialet 2012:2 förklaras att inledningsbönen ska verka för att ett förtroende 

infinner sig i biktsituationen. Bibelorden som används betonar ”förlåtelsens betydelse, 

Herrens nåd och barmhärtighet samt Guds löfte.”187  

                                                      
180 Förklaringar till förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 71-72. 
181 Remissammanställning om 2012, 17. 
182 Remissammanställning om 2012, 18. 
183 Förklaringar till förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,72. 
184 Förklaringar till förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,73. 
185 Remissammanställning om 2012, 37. 
186 Förklaringar till förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,109.  
187 Förklaringar till förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,110. 
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Man kan beskriva att det finns två olika perspektiv, som kommer till uttryck i Bönen om 

förlåtelse i bikten. Antingen ber man om ”förlåtelse för synder” eller kan man välja ”en fritt 

formulerad bön om att själv bli förlåten”. Likadant gäller förlåtelseorden, dels att man säger 

”dina synder är dig förlåtna”, dels ”du är förlåten.” Det är Guds ovillkorliga förlåtelse, som 

kommer till uttryck i förlåtelseorden. 188  

3.2.4 Förlåtelsens moment 

Momenten Bön om förlåtelse och Förlåtelse- eller Löftesord är i högmässan fasta moment. 

Tackbönen fakultativ.189 Det finns två olika placeringar i gudstjänsten för Förlåtelsens 

moment (Bön om förlåtelse, Förlåtelse- eller Löftesord samt Tackbön, alternativt 

Överlåtelsebön) dels i Samling, dels i Ordet och då i samband med Kyrkans förbön.190 

I denna revision har bedömningen varit, att oavsett om nattvard firas eller ej, är ”förlåtelsen 

med försäkran om Guds nåd” central. Men, det finns dock inte några krav på att dessa måste 

finnas med för att nattvard ska kunna firas.191  

3.3 Remissvar om 2016 års Kyrkohandboksförslag 

I denna remissomgång beskrivs tydligt, att 2016 är en uppföljning av 2012-2014 års 

remissomgång genom att de hänvisar till det som skrevs då. Jag väljer att göra på samma 

sätt.192 Mitt arbete beskriver det, som jag bedömer vara sådant som fördjupar förståelsen för 

det reviderade kyrkohandboksförslaget. Remisstiden avslutades 5 maj 2016. Alla kyrkoråd 

inbjöds och 395 (55 %) av dessa skickade in remissvar. 13 domkapitel och stiftsstyrelser 

deltog, 27 övriga remissinstanser och 163 spontansvar inkom. Det var totalt 616 svar som 

inkom.193 

3.3.1 Syndabekännelse, Bön om Förlåtelse  

I utredningsmaterialet 2016:1 beskrivs att Bönen om förlåtelse rör inte enbart den enskilda 

människan. Det behöver finnas böner, som lyfter fram synden som ett livsvillkor, en kollektiv 

dimension. Synden är därmed ”en del av mänsklighetens verklighet och ansvar”, men en 

annan människa kan inte bekänna en annan människas synd.194 I samma utredningsmaterial är 

                                                      
188 Förklaringar till förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,110. 
189 Förklaringar till förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,70. 
190 Förklaringar till förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,70. 
191 Förklaringar till förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,73. 
192 Remissammanställning om 2016, 5. 
193 Remissammanställning om 2016, 1. 
194 Kommentarer Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, Svenska kyrkans utredningar 2016:1 

(Uppsala: Svenska kyrkan), 70. 
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det tydligt att det varit angeläget att benämna synden och att betona Guds nåd och förlåtelse. 

Dessutom har det varit viktigt att en människa ska känna Guds omsorg och därför våga se på 

synden i sitt liv. Synd ska inte förväxlas med svaghet, skam med mera. 195 Från 2012 års 

remissomgång har böner bearbetats på olika sätt. Det finns även någon bön som har ersatts.196 

Av 379 församlingar var det 339 (79 %), som besvarade att de i hög grad och i ganska hög 

grad kunde utforma gudstjänsten som de ville utifrån de föreslagna förlåtelsemomenten.197 

Men det var knappt 20 %, cirka 70 församlingar som gav någon kommentar om Bön om 

förlåtelse varav 30 församlingar av dessa 70 gav mer övergripande kommentarer.198 Det är 

bara 6-7% av alla församlingarna som har kommenterat övriga förlåtelsemoment.199 

Kyrkoråd som varit försöksförsamlingar fick svara på, vilka böner om förlåtelse som de 

framöver skulle vilja använda: Bön om förlåtelse 3 användes allra mest med 81 %. Därefter 

kom Bön om förlåtelse 1 med 75 %. Dessa böner var för försöksförsamlingarna redan kända. 

Bön om förlåtelse 4 fick mycket kritik 2014. Man har exempelvis tagit bort ordet ”läkedom”, 

för att man riskerade att sammanblanda synd och sjukdom med detta ord. Kritik riktades även 

mot ordet ”brustit”, för att man ansåg, att detta ord inte tydligt riktades sig mot Gud. Därefter 

bearbetades bönen. Nu anknyter den till Jesu kärleksbud (Joh. 13:34). 200  Den fick efter 

bearbetning en stark ställning, då 75 % ville använda den. Bön om förlåtelse 7 användes av 

73 %. Den Bön om förlåtelse, som var minst använd, var Bön om förlåtelse 8. Det såg man 

redan i remissomgången 2014, 21 % använde den.201 Det är Olaus Petri som författat denna 

syndabekännelse. Bönen finns kvar för att uppnå en teologisk bredd.  

Fler än 50 % av församlingarna svarade, att de även skulle använda övriga Bön om förlåtelse 

(1, 2, 5, 6). 202  

På frågan om huruvida Bön om förlåtelse alltid ska finnas med, när mässa ska firas, var det 10 

av de 70 församlingar, som kommenterat momentet Bön om förlåtelse, som ville, att Bön om 

                                                      
195 Kommentarer Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,69. 
196 Kommentarer Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,70. 
197 Remissammanställning om 2016, 49.      
198 Remissammanställning om 2016, 50. 
199 Remissammanställning om 2016, 51. 
200 Kommentarer Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,70. 
201 Remissammanställning om 2016, 50. 
202 Remissammanställning om 2016, 49-50. 
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förlåtelse alltid skulle vara med när mässa firades. En församling ansåg, att det saknades en 

Bön om förlåtelse, som var skriven på ett modernt sätt.203  

3.3.2 Förlåtelsen 

2016 finns det fortfarande ett 10-tal församlingar som frågar, om det är ” människan eller 

synden som förlåts”. Man kan se på svaren, att det finns olika teologiska uppfattningar. Några 

uppskattar förlåtelseorden ”du är förlåten”, medan andra vill, att bönerna endast uttrycker att 

det är synden som ska förlåtas. 204 Den villkorslösa förlåtelsen har sedan 2012 års 

kyrkohandboksförslag stärkts ytterligare efter de kommentarer som kom in i remissvar och 

efter granskningsarbetet. Man tog bort ”Begär du dina synders förlåtelse” i förlåtelseord 3 och 

istället har Guds nåd och förlåtelse blivit tydligare.205 

3.3.3 Bikt 

När det gäller ordningen för biktgudstjänsten är momenten Bön om förlåtelse och 

Förlåtelseord centrum för denna gudstjänst.206 I denna remissomgång är det 87 % som 

beskriver att de har möjlighet att utforma biktgudstjänsten på det sätt de önskar. Men några 

församlingar beskriver, att de saknar ett förbönsmoment i bikten. Ett församlingssvar ser ut så 

här: ”Biktens sammanhang kan vara väldigt olika, men möjlighet till enskild bön vore 

naturligt”.207 

3.3.4 Förlåtelsens moment 

I utredningsmaterialet 2016:1 beskrivs att momenten Bön om förlåtelse och Förlåtelse- och 

Löftesord är moment som i gudstjänsten uttrycker att förhållandet mellan Gud och människa 

är en personlig relation. Bön om förlåtelse ska uttrycka att människan syndat och förlåtelsen 

ska inte en enbart vara en beskrivning av vad Gud vill utan är en händelse som faktiskt sker 

när orden uttalas.208 

3.4 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2018 

Utifrån att jag i kapitel 3.1, 3.2, 3.3  har beskrivit, vad som framkom i de förarbeten som 

pågick inför framtagandet av Kyrkohandbok 2018, går jag nu över till, vad det verkliga 

resultatet blev i Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2018. Jag kommer att hålla mig till 

                                                      
203 Remissammanställning om 2016, 50. 
204 Remissammanställning om 2016, 51. 
205 Kommentarer Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,71. 
206 Kommentarer Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 30. 
207 Remissammanställning om 2016, 93. 
208 Kommentarer Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 70. 
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Högmässans ordning utifrån uppsatsens innehåll. Men det kan vara bra att känna till, att det 

även finns en annan gudstjänstordning som benämns Mässa/Gudstjänst . Mässan är där enkel 

och avskalad. Tanken är, att man, vid sidan av högmässan med många fasta moment vid olika 

tillfällen, ska kunna fira en enkel mässa. Detta var enligt det förslag, som förelåg från 

Kyrkostyrelsen och som blev det slutgiltiga beslutet. 209 

3.4.1 Samling (Högmässans inledning) 

När det gäller gudstjänstdelen Samling, betyder denna benämning, att det är gudstjänstens 

inledande moment. Det som sägs, sjungs etc. beskriver, att det nu genom gudstjänsten sker ett 

möte med Gud i Jesus Kristus. Gudstjänsten sker tillsammans med församlingen och med den 

världsvida kyrkan. Olika saker kan lyftas fram och betonas, för att gudstjänstdeltagaren ska 

förstå, vilket sammanhang personen befinner sig i: Guds helighet, Guds storhet, Guds närvaro 

etc. Det är vanligt att i detta moment stanna upp inför Bön om förlåtelse och nådens 

perspektiv som ansvarig och få be om förlåtelse men också upprättas, förlåtas, befrias från det 

som tynger en människas inre.210  

Samling består av Klockringning (om möjligt), Psalm som sjungs eller läses, därefter kommer 

Inledningsordet där den trinitariska formeln är ett fast moment. Den som leder samlingen kan 

välja mellan de 15 föreslagna inledningsorden eller välja andra.211 Inledningen kan även bestå 

av ett Introitus som är en ingångspsalm (psaltarpsalm som ursprungligen sjöngs när man 

tågade in i kyrkan) och den har under århundraden haft lite olika karaktär.212 Inledningsordet 

kan också vara förkunnelse inför förlåtelsemomentet och församlingen kan läsa 

Inledningsordet tillsammans eller som växelläsning. Från Inledningsordet går man antingen 

till Bön om förlåtelse eller Kristusropet. Doppåminnelse kan förekomma i samling.213 Bön om 

förlåtelse, Förlåtelseord/Löftesord, Tackbön är fasta moment men momentet kan också 

placeras med Kyrkans förbön.214 Kristusrop, Lovsången och Dagens bön är fasta moment i 

Högmässa.215 

                                                      
209 Kyrkomötet, Gudstjänstutskottets betänkande 2017:1 (Uppsala: Svenska kyrkan.), 38.  
210 Förklaringar till förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,51,70. 
211 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, 2018, 26. 
212 Karl-Gunnar Ellverson, Handbok i Liturgik (Malmö: Verbum förlag, 2003), 87. 
213 Kyrkohandbok 2018, 26. 
214 Kyrkohandbok 2018, 39. 
215 Kyrkohandbok 2018, 27. 
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3.4.2 Förlåtelsens moment 

När det gäller både Bön om förlåtelse och Förlåtelseord, resonerade gudstjänstutskottet i 

kyrkomötet på samma sätt som i de Teologiska grundprinciperna 2006. Utskottet menade, att 

Bön om förlåtelse och Förlåtelseord ska vara tydliga.216 Utskottet trycker på att Bön om 

Förlåtelse och Förlåtelseord väl uppfyller kraven på teologi och att vara pastoral.217 

Läronämnden, som består av stiftens biskopar samt 8 andra ledamöter valda i kyrkomötet, och 

de yttrade sig i frågan om vilka moment som skulle vara fasta och fakultativa. Deras yttrande 

beskrev denna ordning i högmässan: Förlåtelse, Förlåtelseord/Löftesord, Tackbön är fasta 

moment som också blev det slutgiltiga beslutet. Gudstjänstutskottet delade läronämndens 

ställningstagande.218  

Bön om Förlåtelse finns i 8 olika varianter i Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2018 och alla 

böner analyseras nedan.219   

Bön om förlåtelse 1 

F Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, 

att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. 

Jag har inte älskat dig över allting, 

inte min nästa som mig själv. 

Genom min synd är jag skyldig 

 till mer ont än jag själv förstår 

och har del i världens bortvändhet 

från dig. 

Därför ber jag om hjälp att se och  

bryta med mina synder. 

Förlåt mig för Jesu Kristi skull.220 

Bön om förlåtelse 1 var en redan känd syndabekännelse och 75 % av försöksförsamlingarna 

ville använda denna.221  Utifrån Luthers och Olaus Petri synsätt samt förarbetena inför 

KHB18 borde denna syndabekännelse fungera väl. Den är en enkel och tydlig 

                                                      
216 Kyrkomötet, Gudstjänstutskottets betänkande 2017:1, 41. 
217 Kyrkomötet, Gudstjänstutskottets betänkande 2017:1, 43. 
218 Kyrkomötet, Gudstjänstutskottets betänkande 2017:1, 38. 
219 Kyrkohandbok 2018, 39. 
220 Kyrkohandbok 2018, 39. 
221 Remissammanställning om 2016, 49. 
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syndabekännelse som stämmer väl överens med den lutherska traditionen.  Bönen omfattar 

synd i form av ”tankar, ord och gärningar”. Formuleringen ”tankar, ord och gärningar” 

signalerar, det som Luther och Olaus Petri förkunnade: Gud har aldrig gett någon befallning 

om att alla synder måste räknas upp. 222   I denna bön sker en enskild bekännelse inför Gud, 

vilket var det viktigaste för både Luther och Olaus Petri. Det räcker, enligt båda 

reformatorerna, för att få syndernas förlåtelse.223  Denna bön tar även upp ett mer generellt 

perspektiv. Den visar på att synd inte enbart handlar om enskilda specifika handlingar, och 

den visar på att människan har en ”jag-bunden” vilja224 genom formuleringen ”hjälp mig att 

se och bryta med mina synder”. I förarbetet till kyrkohandboken beskrevs vikten av att visa på 

den strukturella synden225, som innebär att människan ingår i ett sammanhang. Denna bön 

beskriver en strukturell dimension genom orden ”och har del i världens bortvändhet från dig.”  

Bön om förlåtelse 2  

F Gud,  

jag är delaktig i världens synd, och bekänner nu inför dig  

den synd jag bär ansvar för.  

Förlåt mig.  

I Jesu Kristi namn.226 

Bön om förlåtelse 2, tillhör de böner som fler än 50 % av försöksförsamlingarna har svarat att 

de vill använda.227 Denna bön har bearbetats, sedan remissvaren kom in 2014.228 Det är en 

kort och enkel bön, där den enskilda människan bekänner inför Gud och ber om förlåtelse i 

Jesu Kristi namn. Bönen stämmer väl överens med den lutherska traditionen. I de förarbeten 

som föregick kyrkohandboken beskrivs, att en människa varken kan bekänna eller få 

förlåtelse för någon annans synd. Formuleringen ”den synd jag bär ansvar för” speglar 

detta.229 

Bön om förlåtelse 3 

                                                      
222 Melanchthon, Augsburgska bekännelsen apologi, 205. 
223 Melanchthon, Augsburgska bekännelsen apologi, 206. Ingebrand, 338. 
224 Aulén, 310. 
225 Remissammanställning om 2012, 26. 
226 Kyrkohandbok 2018, 39. 
227 Remissammanställning om 2016, 50. 
228 Remissammanställning om 2016, 47. 
229 Kommentarer Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 70. 
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F Jag bekänner inför dig, helige Gud, 

att jag ofta och på många sätt 

har syndat med tankar, ord och gärningar. 

Tänk på mig i barmhärtighet 

och förlåt mig för Jesu Kristi skull 

vad jag har brutit. 

P (Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse: 

… 

Jesu, Guds Sons,  

blod renar oss från all synd. 

F Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen För Jesu Kristi skull.)230 

Bön om Förlåtelse 3 är den syndabekännelse som de allra flesta använder, i siffror är det 81% 

av försöksförsamlingarna som angav att de ville använda denna.231 Det fanns i förarbetena 

inte några kommentarer kring denna syndabekännelse mer än att den var mest använd.  

Utifrån Luthers och Olaus Petri synsätt samt förarbetena inför KHB18 borde denna 

syndabekännelse fungera väl. Bönen omfattar synd i form av tankar, ord och gärningar. Man 

ber om Guds barmhärtighet och om förlåtelse. Den är en enkel och tydlig syndabekännelse 

som stämmer väl överens med den lutherska traditionen, som inte har något krav på ett 

fullständigt uppräknande av varenda synd. Däremot ska det finnas en medvetenhet om att 

människan dagligen syndar med ord och gärningar, med överträdelse eller underlåtenhet..232 

Om prästen läser det som står inom parentesen, är avslutet på bönen tydligt utifrån luthersk 

tradition. Det handlar om att lita på Guds ord i syndernas förlåtelse. 

Bön om förlåtelse 4 

F Jesus Kristus, jag kommer till dig 

i längtan efter upprättelse. 

Jag har brustit i kärlek 

till dig, 

till skapelsen, 

till mina medmänniskor och mig själv. 
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Förlåt mig. 

Möt mig enligt ditt löfte 

att ta emot alla som söker dig.233 

Bön om förlåtelse 4, fick mest kritik vid remissomgång 2014. Hela 75 % av församlingarna/ 

pastoraten har svarat, att de vill använda den efter bearbetning. I remissvaren anger man, att 

bearbetningen var nödvändig. Ett exempel, som angavs som skäl till kritiken, var att den 

strukturella synden behövde bearbetas.234 Utifrån de teologiska grundprinciperna ska en bön 

omfatta konkret synd och inte exempelvis mänsklig svaghet och tillkortakommanden.235 

Bönen börjar med ett tilltal till Jesus och att man vill överlåta sig.236 Därefter kommer en 

bekännelse där människan erkänner att man brustit i kärlek. Efter bearbetning anknyter denna 

bön till Joh 13:34: ” ett nytt bud ger jag er”.237 Utifrån den lutherska traditionen är kärleken 

viktig samt hur en kristen människa ska använda sin frihet i kärlekens tjänst.238 Kärleken 

nämns som den förnämsta av trons frukter. Rättfärdiggörelsen leder till att människan älskar 

sin nästa. 239 Det finns dock en risk, att denna bön kan leda till en form av gärningslära, för att 

den tangerar att lyfta fram den egna prestationen. Den kan därmed, ur luthersk tradition, ses 

som problematisk, eftersom människan inget kan göra utan tron på Kristus.240 I slutet av 

bönen uttrycks tron Kristus och löftet om syndernas förlåtelse.241 När en människa tar emot 

förlåtelsen i tro, föds kärleksfulla handlingar.242  Gud förlåter och vill, att människorna 

sinsemellan ska förlåta, ha fördrag och upprätta varandra. När en människa förlåter sin nästa, 

kan människan bli förlåten.243 Luther skriver också: om evangelium saknas, finns ingen 

förlåtelse eller helighet. Vi kan inte älska, om vi inte förstår, att syndernas förlåtelse ges till 

människan.244  Människan kan inte nå helighet med sina egna gärningar och sin egen vilja. I 
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så fall blir människan skild från kristenheten. Helgelsen kommer genom den Heliga Ande245, 

genom vad Gud gör och ger människan.246 

Bön om förlåtelse 5 

F Gud, var mig nådig i din godhet, 

ta bort mina synder i din stora barmhärtighet. 

Det är mot dig jag har syndat 

och gjort det som är ont i dina ögon. 

Vänd bort din blick från mina synder 

och befria mig från all min skuld. 

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta 

och gör mig på nytt frimodig och stark. 

Driv inte bort mig från din närhet 

och ta inte din heliga Ande från mig. 

Låt mig åter glädjas över att du räddar, 

håll mig uppe, och hjälp mig att villigt följa dig.247 

Bön om förlåtelse 5, tillhör de böner som fler än 50% av försöksförsamlingarna har svarat att 

de skulle vilja använda.248Det fanns inte några kommentarer i remissmaterialen för 2016 kring 

denna syndabekännelse.249 Däremot står det i Utredningsmaterial 2102:2 att bönen utgår från 

Psaltaren 51 och är ett exempel på att liturgisk bön, i viss mån, kan vara självständig utifrån 

rådande bibelöversättning.250 Denna bön innehåller en förtröstan på en nådig Gud, som 

befriar, räddar och upprättar i sin stora barmhärtighet. Dessa ord kan härröras till Luther251, 

Olaus Petri252 och KHB18253.   Luther var mycket tydlig med löftesorden från Gud.254 Det 

som saknas i denna syndabekännelse är att synden har en strukturell aspekt255, vilket betyder, 
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255 Kommentarer Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 70. 



 

41 
 

att människan ingår i ett kollektiv. Synden ska inte formuleras, som om den bara skulle gälla 

enskilda individer. 256 

Bön om förlåtelse 6 

F Barmhärtige Gud, 

förlåt mig mina synder (som jag tyst bekänner ...). 

P Möt oss med din nåd. 

F I Jesu Kristi namn.257 

Bön om förlåtelse 6, tillhör de böner som fler än 50%  av försöksförsamlingarna skulle vilja 

använda.258  I denna bön har det kristologiska perspektivet blivit starkare.259 Den är likt bön 2 

en kort Bön om förlåtelse, och den stämmer väl överens med den lutherska traditionen. Gud är 

barmhärtig, människan ber tyst om förlåtelse och ber Gud möta henne med sin nåd, i Jesu 

Kristi namn. 260 

Bön om förlåtelse 7 

F Gud, du känner och älskar oss alla. 

Du vet att vi har syndat. 

Vi har inte gjort det du vill att vi ska göra. 

Förlåt oss för Jesu Kristi skull.261 

Bön om förlåtelse 7 har ersatt en annan bön som fanns med i kyrkohandboksförslaget 2012.262 

Tidigare fanns en formulering ”vi har tänkt mer på oss själva än på andra”, men genom att det 

finns självskadebeteende, och att människor har svårt att ens älska sig själva, togs den 

formuleringen bort.263 Denna bön är, såsom bön 2 och 6, en enkel, kort syndabekännelse som 

stämmer väl överens med den lutherska traditionen. Den uttrycker, att Gud är kärlek, att Gud 

vet att människan är syndig, att människorna har medvetenhet om sin synd och att de ber om 
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förlåtelse för Jesu Kristi skull. 264 73 % 265 använder denna som har sin grund i en förbön som 

fanns med i Familjegudstjänst o kyrkohandbok 1986. 266 

Bön om förlåtelse 8 

F Jag fattig, syndig människa 

bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag,  

som är född med synd, 

på många sätt har brutit emot dig. 

Jag har inte älskat dig över allting 

och inte min nästa som mig själv. 

Mot dig och dina bud har jag syndat 

med tankar, ord och gärningar. 

Jag är värd att förkastas från ditt ansikte, 

om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. 

Men du, käre himmelske Fader, har lovat, att med mildhet  

och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. 

Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och  

tänker inte mer på deras synder. 

Detta litar jag på när jag ber dig om förlåtelse  

för min frälsares Jesu Kristi skull.267 

Bön om förlåtelse 8, som Olaus Petri skrivit, är den enda bönen av dessa 8, som innehåller 

hela den lutherska traditionen. vars teologiska kärna består av att människan blir 

rättfärdiggjord och får syndernas förlåtelse genom tron allena.268Människan är född syndig 

och syndar.269 Detta upptar en stor del av bönen. Det är en enskild bekännelse inför Gud, 

genom att individen ångrar sig och erkänner, att synden har begåtts mot Gud och nästan. Det 

finns ingen uppräkning av alla synder. Människan är medveten om, att Gud utifrån synden 

skulle kunna förkasta henne, och att det är Guds nåd som bär henne. Det finns ett löfte om 

förlåtelse. 270 Bönen uttrycker en tillit till det löfte som Gud har lovat samt till Guds nåd och 
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omsorg.271 Till den lutherska traditionen hör också, att det inte krävs någon medling mellan 

Gud och människa.272 I denna bön får den bedjande själv stämma in i förlåtelsen, när det inte 

är någon präst som förmedlar förlåtelseorden. 

21 % säger sig vilja använda denna Bön om förlåtelse 8.273 Det syntes tidigt i 

remissomgångarna, att den sällan förekommer.274 Trots detta finns Bön om förlåtelse 8 kvar. 

Motivet är, att syndabekännelserna ska ge en teologisk bredd samt att den har en särskild 

ställning i den svenska gudstjänsttraditionen, eftersom den funnits med ända sedan 

reformationen.275  

3.4.3 Bikt 

I Kyrkohandboken för Svenska kyrkan 2018  ska bikten ses som en möjlighet, där en 

människa enskilt och på avskild plats kan bekänna sin synd och få förlåtelse från Gud. Präst i 

Svenska kyrkan är behörig att ta emot bikt och har absolut tystnadsplikt. Den som biktar sig 

kan i samtalet, innan avlösningen, få ”vägledning, uppmuntran och förmaning”. Prästens 

liturgiska kläder markerar, att det samtal som förts,  övergår till bikt. Dess huvudsakliga 

innehåll är bekännelse och att prästen, på Jesu Kristi uppdrag, tillsäger den biktande 

förlåtelsen. 276 Gudstjänstordning för Bikt ingår i kyrkohandboken under avsnittet ”De 

kyrkliga handlingarna”, som innehåller gudstjänstordningar för Dop, Vigsel, Konfirmation, 

Bikt och Begravning. 277  

3.5 Konklusion 
I remissarbetet så får man ta del av, vad församlingar, domkapitel med flera har lyft som 

betydelsefullt i kyrkohandboksförslaget. Man har även kommit med kommentarer om vad 

som bör öka, minska och vad som saknas. För att kunna anpassa gudstjänsten till lokala 

förhållanden har det varit angeläget att kyrkohandboken ska kunna visa på en mångfald. 

2006 års kyrkohandboksgrupp fann, att man dels i den pastoralteologiska forskningen, dels i 

de samtal man förde med olika instanser och personer ständigt återkom till, att man upplevde 

problem med beredelsens funktion och plats.  
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I de Teologiska grundprinciperna beskrivs att Bön om förlåtelse och Förlåtelseord ska vara 

tydliga. De framförde bland annat, att man inte skulle blanda ihop synd, skuld, svaghet. Det 

skulle även vara tydligt, att relationen mellan människa och Gud aldrig, från Guds sida, har 

varit bruten. Kyrkohandboksgruppen 2006 tog även upp, att förlåtelsemomentet inte får 

uttryckas så, att gudstjänstdeltagarna kan uppfatta det som att det brustna och sårbara livet 

måste lämnas utanför gudstjänsten. Några remissvar lyfte vikten av att visa på den 

”strukturella synden”, som beskriver den kollektiva dimensionen, så att syndabekännelsen 

inte enbart riktar sig till den enskilda människan. Några undrar om det finns en rädsla att 

benämna synden, och att det i så fall förminskar, att Jesus räddar och frälser.  

Gudstjänstutskottet menar, att Bön om förlåtelse på ett bra sätt uttrycker kravet på teologi 

samt att vara pastoral. I min analys har jag funnit att det finns arv från den lutherska 

traditionen i alla Bön om förlåtelse men på olika sätt. De flesta böner utgår från den enskilda 

individen som bekänner, man nämner synden men räknar inte upp allt som man gjort, Guds 

löfte nämns i några, man ber om förlåtelse för Jesu Kristi skull, man ber om Guds 

barmhärtighet och nåd som befriar och räddar på lite olika sätt. Olaus Petris Bön om förlåtelse 

8 är den bön som tydligast och mest ingående visar på den lutherska traditionen. 

När det gäller, huruvida det finns ett tydligt själavårdande perspektiv, finns det enbart angivet 

kring överlåtelsebönerna vilka jag inte lyfter i denna uppsats.278 När det gäller värnandet om 

förlåtelsens moment, var det ca 10 församlingar av 70, som lyfte vikten av att 

förlåtelsemomentet var ett fast moment. Det skulle ge en signal om att man ville värna 

förlåtelsens moment.  

Angående den ”kyrkliga handlingen” för Bikten var det få församlingar, som hade någon 

kommentar. De allra flesta var nöjda med den ordning, som föreslogs till den nya 

kyrkohandboken. 

  

                                                      
278 Förklaringar till förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1,74. 



 

45 
 

4. Diskussion - Syndabekännelse, förlåtelse och bikt i ett 

själavårdsperspektiv 

I detta kapitel behandlas uppsatsens tredje frågeställning: Vilka likheter och skillnader finns 

mellan Martin Luthers och Olaus Petris synsätt och Kyrkohandbok i Svenska kyrkan 2018, 

när det gäller syndabekännelse, förlåtelse och bikt? Hur påverkar detta förståelsen av 

själavården i högmässan?  Jag fortsätter att strukturera detta kapitel efter rubrikerna 

syndabekännelse, förlåtelse och bikt. 

4.1 Syndabekännelse, Bön om förlåtelse 
Gemensamt för reformatorerna är att de båda menar att det grundläggande för att kunna 

bekämpa synden är vad som sker i människans hjärta279 och att bekännelse inför Gud är fullt 

tillräckligt.280  

Luther förespråkar ingen obligatorisk syndabekännelse i anslutning till mässan. Detta blir 

tydligt, genom att han inte har någon syndabekännelse i sina egna mässor. 281 Luther försöker, 

i motsats till de pålagor som Romerska kyrkan bedrev om yttre handlingar för att bli helt ren 

från synd, att avdramatisera syndabekännelsen, som för många medfört stor oro och 

ängslan.282 Men, trots detta är synden reell för Luther och det är viktigt, att en människa i sin 

själ känner sig bekymrad över synden, döden och frestelserna. Genom detta väcks en hunger 

och törst efter helande och att bli stärkt. 283 Luther har därför en fridshälsning, som tjänar som 

en syndernas förlåtelse i Formula Missae och en parafras på Herrens bön, som tjänar som en 

förmaning i Deutsche Messe. Boten kväver den gamla människan, enligt Luther. När man 

bekänner synder, menar Luther, ska man inför Gud bekänna allt men inför prästen enbart det 

som tynger samvetet.284   

Människan behöver se och uttrycka sin onda begärelse och sträva efter att leva ett bra liv, 

menar Olaus Petri.285 Med hjälp av Anden återgår människan till slut till urtillståndet.286   För 

Olaus Petri finns tre olika syndabekännelser: inför Gud, inför människor eller inför en 

förståndig kristen. Olaus Petri synsätt kan skapa en viss förvirring, dels genom att han anser, 
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att en enskild syndabekännelse inför Gud alltid är tillräcklig för förlåtelse287, dels genom att 

han för in en obligatorisk allmän syndabekännelse i den svenska högmässan. Det som 

eventuellt kan förvirra är, om man inte tänker på, att Olaus Petri menar, att det finns tre olika 

syndabekännelser. När individen känner ånger men av någon anledning inte är nöjd med den 

enskilda bekännelsen, kan bekännelsen även ske inför människor.288 Här ser man bekännelsen 

inför Gud och den inför människor, vilket jag tolkar är den allmänna bekännelsen i 

högmässan. Utöver finns den tredje bekännelsen inför en förståndig kristen, som jag tolkar är 

bikten.  I Sverige är det Olaus Petri, som tidigare nämnts, som inför den allmänna 

syndabekännelsen i gudstjänsten. Den fick namnet Oppenbara scrifft.289 Först var den 

placerad efter predikan och innan nattvarden. Det har fört med sig, att man bekänt sina synder 

innan nattvarden. Dock är det inte något, som han egentligen eftersträvar290, även om han 

anser, att den allmänna syndabekännelsen räknas som en normal nattvardsförberedelse.291 

Han har även formulerat den allmänna syndabekännelsen, som i reviderad form heter Bön om 

förlåtelse 8 i KHB 18. 

Kyrkohandboksgruppen 2006 fann, att ett återkommande problem fanns med beredelsens 

plats och funktion. I KHB18 finns nu möjlighet att förlägga Förlåtelsemomentet både i 

Samling och i Ordet i anslutning till Kyrkan förbön.292 Några församlingar har tydligt uttryckt 

att man velat värna om förlåtelsens moment, vari Bön om förlåtelse ingår. Det är nu ett fast 

moment i högmässan.293  Det har även varit tydligt i de Teologiska grundprinciperna samt 

uppkommit önskemål om, att det är synd och skuld man ska bekänna. Det är viktigt att dessa 

begrepp inte sammanblandas med skam, tillkortakommanden etcetera. 294. Gudstjänstutskottet 

menar att Bön om förlåtelse uttrycker teologi och det pastorala på ett bra sätt.  

Kunskapen om dessa tre synsätt påverkar förståelsen av själavården i högmässan tydligast, 

genom att för Luther, Olaus Petri och i KHB 18 är synden reell i en människans liv. Synden 

finns och påverkar en människas relation till Gud. Oavsett hur syndabekännelsen går till, 

betyder det, att högmässan blir själavårdande, genom att relationen till Gud återupprättas. 

Luther förespråkar inte en syndabekännelse i mässan, men han framhåller, att en bekymrad 
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själ och att bikt före mässan är förberedande för syndernas förlåtelse.295 Syndabekännelsen 

blir, för Luther, ett medel där människan vågar vända sig till Gud, trots att hon har syndat.  

Olaus Petri menar, att människan behöver se och uttrycka den onda begärelsen och sträva 

efter ett bra liv för att till slut, med Andens hjälp, kunna återgå till urtillståndet.296 I KHB 18 

handlar det om, att man har velat värna förlåtelsens moment i högmässan. Dock upplever jag 

inte att det, utifrån de förarbeten som föregått KHB 18, uttrycks lika tydligt hur synden 

påverkar samt hur befrielse från synd upprättar en människas liv, som Luther och Olaus Petri 

förkunnar. Förarbetena visar, att det finns många olika sätt att se på synd och 

syndabekännelse. När det gäller KHB18 har det även varit förhållandevis få remissvar eller 

frågor, som berör Bön om förlåtelse i högmässan och allra minst den själavårdande aspekten.  

Antingen är den ett självklart inslag, eller också saknas det perspektivet helt och hållet. Det är 

svårt att utläsa orsaken till detta i remissvaren. Man kan ana, att det i riktlinjerna, som 

uttrycker tydlighet kring synd och skuld, ligger ett själavårdande inslag. Likadant kan man 

förstå det som, att just värnandet av förlåtelsens moment, som fast moment, har själavårdande 

grund. Men det är inte heller något, som tydligt uttrycks. 

I kapitel 3 gjorde jag en analys av de åtta Bön om förlåtelse som finns i KHB 18 för att se, på 

vilket sätt de anknyter till den lutherska traditionen. Jag har i detta diskussionskapitel valt att 

föra en diskussion kring de Bön om förlåtelse som jag, utifrån min analys, tydligast funnit kan 

bidra till eventuella själavårdsproblem i högmässan. Jag har valt Bön om förlåtelse 3,4,5,8.297  

Det finns ytterligare några motiv till mina val. Bön om förlåtelse 3, har jag även valt för att 

det är den mest använda syndabekännelsen. Bön om förlåtelse 4, för att den fick mest kritik i 

förarbetena och som efter omarbetning blev en av de mest använda. Bön om förlåtelse 5 har 

jag också valt för att den kan sägas motsäga intentionen med syndabekännelsen. Bön om 

förlåtelse 8, för att den är den minst använda samt har använts i gudstjänsten sedan 

reformationen. Jag har nedan kursivt markerat de delar i Bön om förlåtelse som jag kommer 

att diskutera.   

Bön om förlåtelse 3 

F Jag bekänner inför dig, helige Gud, 

att jag ofta och på många sätt 
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har syndat med tankar, ord och gärningar. 

Tänk på mig i barmhärtighet 

och förlåt mig för Jesu Kristi skull 

vad jag har brutit. 

P (Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse: 

… 

Jesu, Guds Sons,  

blod renar oss från all synd. 

F Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen För Jesu Kristi skull.)298 

Med formuleringen ”Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse”, blir det tydligt att det är den 

enskildes möte med Gud i denna syndabekännelse. Både Luther och Olaus Petri betonar, att 

det grundläggande och det som har avgörande betydelse är, vad den troende bekänner i sitt 

hjärta. Med denna bön får den enskilde utrymme att bekänna sin synd, som i sig är 

själavårdande. Men, det som kan bli ett själavårdsproblem med den är, enligt mig, när prästen 

ska ge utrymme för ”varje hjärtas tysta bekännelse”. Om det ges väldigt lite tid för 

bekännelsemomentet, finns det risk att gudstjänstdeltagarna berövas möjlighet till att 

formulera en bekännelse, och att bekännelsemomentet på sikt helt förlorar i värde. 

Syndabekännelsen kan förvisso vara kort, enligt reformatorerna, men det finns en risk, att det 

lämnas så litet utrymme för egen syndabekännelse, att det själavårdande momentet, Jesu 

befriande tilltal, går om intet i denna Bön om förlåtelse. 

Bön om förlåtelse 4 

F Jesus Kristus, jag kommer till dig 

i längtan efter upprättelse. 

Jag har brustit i kärlek 

till dig, 

till skapelsen, 

till mina medmänniskor och mig själv. 

Förlåt mig. 

Möt mig enligt ditt löfte 

att ta emot alla som söker dig.299 
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Bön om förlåtelse 4 var den mest kritiserade i remissomgången 2014.300 Den har omarbetats, 

och efter omarbetningen är det 75 % av försöksförsamlingarna som anger, att de vill använda 

den. Det har blivit en syndabekännelse som används ofta. Jag är däremot tveksam till, 

huruvida denna bön finner något stöd i synsätten, som vi finner hos Luther, Olaus Petri eller 

förarbetena till KHB18.  

Denna syndabekännelse riskerar att bli allmänt ångestframkallande: när har en människa, 

enligt Gud, älskat tillräckligt? Denna bön kan, i motsats till intentionen i de teologiska 

grundprinciperna301, bidra med just en känsla av otillräcklighet och otydlighet.  

Är det verkligen konkret synd, att en människa brister i kärlek, eller är det mänsklig svaghet 

och tillkortakommanden?  Självklart är det viktigt att älska, eftersom kärleken kommer som 

god frukt av tron och Jesus har gett människorna ett nytt bud (Joh 13:34). Men Luther 

uttrycker, att den gamla människan är girig, känner otro etcetera, och att dessa dagligen, 

genom dopet, ska minska.302 Luther konkretiserar i detta fall tydligare, vad som är synd. Han 

kan exemplifiera och leda en människa på ett annat sätt än att människan brister i kärlek. Om 

vi ser utifrån Olaus Petri kan man dessutom fråga: på vilket sätt kan Bön om förlåtelse 4 leda 

en människa till bättring?303  

Bön om förlåtelse 5  

F Gud, var mig nådig i din godhet,  

ta bort mina synder i din stora barmhärtighet.  

Det är mot dig jag har syndat  

och gjort det som är ont i dina ögon.  

Vänd bort din blick från mina synder  

och befria mig från all min skuld.  

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta  

och gör mig på nytt frimodig och stark.  

Driv inte bort mig från din närhet  

och ta inte din heliga Ande från mig.  
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Låt mig åter glädjas över att du räddar, 

 håll mig uppe, och hjälp mig att villigt följa dig.304 

Bön om förlåtelse 5 tillhör inte de mest använda och det kan finnas en orsak till detta, som jag 

vill lyfta. I 2006 års teologiska principer tog man upp, att en syndabekännelse skulle ha 

”försoningen som utgångspunkt d.v.s. att människans relation till Gud inte är bruten[…]Vi ber 

inte om förlåtelse för att Gud ska återuppta gemenskapen utan för att påminna oss själva om 

att den från Guds sida aldrig varit bruten.”.305  

I denna bön ber människan: ”Vänd bort din blick från mina synder” och ”Driv inte bort mig 

från din närhet och ta inte din heliga Ande från mig”. Jag menar, att det finns en risk, att 

denna bön helt misslyckas skapa den förtröstan till Gud, som Luther förkunnade och som 

finns med i de teologiska grundprinciperna. Om gudstjänstdeltagaren saknar bibelkunskap och 

kunskap i den kristna läran, går det att tolka bönen, som att Gud är en Gud, som är benägen 

att vända sig bort från människan, eller att Gud tar bort helig Ande. Om gudstjänstdeltagaren 

saknar kunskap om att den bön, varifrån dessa tre meningar är hämtade306, är skriven av kung 

David, när han befinner sig i djup förtvivlan över sina handlingar, finns risk, att man inte 

förstår, att orden och förtvivlan är kung Davids och inte Gud som hotar. Saknar 

gudstjänstdeltagaren även kunskap om Kristi liv, lidande, död, uppståndelse och 

försoningsverk, kan denna Bön om förlåtelse få en innebörd, som riskerar att skapa 

själavårdsproblem utifrån de formuleringar, som jag har visat på.  Då leder inte bönen till att 

de som är tyngda av bördor ska få lasta av sig, för Gud kanske tar sin hand ifrån människan. 

Bönen kan då tänkas bidra till en känsla av förtvivlan.  

Det som hade en verklig betydelse för Kung David och som behöver sättas in i ett rätt 

sammanhang för att skapa förståelse, behöver inte bidra till en god syndabekännelse för en 

människa i 2000-talet. Det negativa har en tendens att bli ett starkare uttryck, även om det 

finns många positiva böneformuleringar i denna syndabekännelse.  Jag tänker, att 

undervisning genom beredelsen, alternativt predikan, behöver ske, för att orden i denna Bön 

om förlåtelse ska bli meningsfulla för gudstjänstdeltagarna.  Det man behöver förstå 

själavårdande i bönen är, att trots att kung David vet, att Gud skulle kunna straffa, vågar kung 
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David ändå vädja till Gud i uppriktig ånger. Straffa mig inte, vänd inte bort ditt ansikte, ta inte 

din helige Ande ifrån mig. Kung David har tillit till att Gud är barmhärtig och kärleksfull. 

 

Bön om förlåtelse 8 

F Jag fattig, syndig människa 

bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag, som är född med synd, 

på många sätt har brutit emot dig. 

Jag har inte älskat dig över allting 

och inte min nästa som mig själv. 

Mot dig och dina bud har jag syndat 

med tankar, ord och gärningar. 

Jag är värd att förkastas från ditt ansikte, 

om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. 

Men du, käre himmelske Fader, har lovat, att med mildhet och nåd ta emot alla 

som vänder sig till dig. 

Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på 

deras synder. 

Detta litar jag på när jag ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi 

skull.307 

När det gäller Bön om förlåtelse 8, har jag försökt utröna, hur man skulle kunna öka viljan att 

använda den i dagens församlingar eftersom den har ett tydligt innehåll utifrån den lutherska 

traditionen. 81 % vill använda Bön om förlåtelse 3, och 21 % vill använda Bön om 

förlåtelse 8. När det gäller den själavårdande aspekten, ges förlåtelsen i den lutherska 

traditionen genom Guds nåd och barmhärtighet. Detta finns i bekännelsen genom 

formuleringen: ”Men du, himmelske Fader, har lovat, med mildhet och nåd ta emot alla som 

vänder sig till dig”, men jag vill påstå, att detta perspektiv riskerar att gå förlorat.  

I denna syndabekännelse blir betoningen stark på människans synd, vilket kan vara det som 

bidrar till att bönen upplevs som ett själavårdsproblem.  Bön om förlåtelse 8 bidrar till att i 

mer än halva bönen koncentrera sig kring det syndiga jaget. Tyvärr tar det tid, innan bönen 

                                                      
307 Kyrkohandbok 2018, 42. 



 

52 
 

lyfter Guds förlåtelse och upprättelse, som parallellt med syndamedvetandet också tillhör det 

lutherska; det själavårdande löftet om syndernas förlåtelse.  

Vad den himmelske Fadern gör, beskrivs i bönen i mer generella termer genom att det riktar 

sig till ”alla”, ”dem allt”, ”de” och ”deras”. Jag vill hävda, att många människor i behov av 

helande och upprättande, i vår tid kan sakna ork att följa med hela vägen till slutet, där 

individen också själv måste bekräfta ett själavårdande perspektiv av tillit: ”detta litar jag på 

när jag ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull”.  

Jag menar, att det saknas en balans i Bön om förlåtelse 8, för att den ska kunna skapa tillit och 

förtröstan till en nådefull och barmhärtig Gud i vår tid och därmed fungera själavårdande.  

Här vill jag även lyfta fram, att gudstjänstutskottet i sitt betänkande är tydligt med att inget i 

en gudstjänst får genomföras på ett sådant sätt, att en människa tyngs av känslor som skam 

och oduglighet.308 För att kunna uppleva denna syndabekännelse själavårdande, behöver 

individen som bekänner sina synder en förförståelse av att Guds vilja är att få upprätta 

människan, och att det därmed infinner sig en tillit hos personen, att Gud är kärlek och 

barmhärtighet.   

4.2 Förlåtelse 
Absolutionen var det viktiga för Luther på olika sätt: dels behövde förlåtelsen nå fram till den, 

som var tyngd av skuld,309 dels var avlösningen befalld av Kristus själv. Luther förkunnade, 

att absolutionen var trons yttersta fäste i anfäktelsen.310 För att inte hamna i gärningslära 

förkunnade han, att det inte handlar om att tro på ångern eller bekännelsen utan att tro på 

Guds ord i förlåtelsen.311 För Luther var tillsägelsen av syndernas förlåtelse detsamma som att 

predika Guds ord, för att syndaförlåtelsen hör till evangeliets centrum.312 Nattvarden ger 

syndernas förlåtelse i sig själv, genom att det är ett sakrament och visar Guds nåd och vilja 

med människorna.313 För Luther är det just orden ”Tag och ät” och ”Tag och drick” och ” för 

eder utgjutet till syndernas förlåtelse”, som skapar visshet.314  

För Olaus Petri ger nattvarden också syndernas förlåtelse. Människan får i nattvarden hjälp att 

komma ihåg, hur Gud lidit och dött för henne. Människan påminns därigenom, att hon är 
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förlåten. Olaus Petri betonade, att ”nattvarden är instiftad till en åminnelse”. Genom den 

kommer den troende ihåg Kristi korsdöd och frälsningsgärning.315 Syndernas förlåtelse 

kommer genom tron på Ordet.316 Olaus Petri framhåller dock, att syndernas förlåtelse kommer 

av tron på Ordet mer än i nattvarden. Därför är Olaus Petri oerhört angelägen om att predikan, 

ska ske på modersmål, för att alla ska få möjlighet att förstå evangeliet. Först då kan 

människan rätt ta emot nattvardens gåva. Församlingen har fått i uppdrag att binda eller lösa, 

genom att Kristus inte är fysiskt närvarande. 

I förarbetet till KHB18 har resonemang pågått, huruvida Bön om förlåtelse ska vara ett fast 

moment eller ett fakultativt (frivilligt). Några har uttryckt, att man vill värna förlåtelsens 

moment genom att göra Bön om förlåtelse till ett fast moment i högmässan.317 Man har även 

resonerat om att förlåtelsen blir mer meningsfull, om människan kan se sin skuld, känna ånger 

och vilja bli förlåten.318 I KHB18 är Förlåtelsens moment ett fast moment i högmässan. Det 

har funnits en ambition, ”att det ska finnas möjlighet att fira en fullständig gudstjänst utan bön 

om förlåtelse/förlåtelseord”.319  

För att förstå det själavårdande i högmässan, utifrån förlåtelseperspektivet, är det viktigt att 

människor idag, likt Luther, kommer till tro på förlåtelsen som verklig och inte deklarativ. 

Med deklarativ menas, att den endast beskrivs eller förklaras.320 Om människor inte tror, att 

förlåtelsen sker här och nu, förlorar förlåtelsen och det själavårdande kraft. Man kan även 

reflektera över, utifrån ett själavårdande perspektiv, vad som ger själavård. Luther betonar 

mer ett perspektiv av vad ”Gud gör för människan”, och Olaus Petri samt några av 

kommentarerna i förarbetet inför KHB 18 lyfter mer, vad människan behöver göra. Luther 

förkunnar tron på Guds löfte och att tro på Guds ord, särskilt som stöd i anfäktelsen. Olaus 

Petri använder ord som ”människan behöver se”, ”människan behöver bättra sig” och 

”människan behöver tro för att förlåtelsen ska verka”. På samma sätt yttrar sig några 

församlingar i remissvaren. En del betonar vikten av att människan behöver ”vilja bli 

förlåten” och känna ånger, och att dessa är förutsättningar för att förlåtelsen ska kännas 

meningsfull. Andra församlingar lyfter, hur viktigt det är att människor ”kan se sin skuld”.  
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Detta innebär två olika sätt att se på det själavårdande perspektivet i högmässan.  Jag anar en 

nyansskillnad: Olaus Petri och några församlingssvar är närmare att villkora förlåtelsen. Hos 

Luther förmedlas tydligare en tillit till Guds agerande. Olaus Petri förkunnar, att det krävs 

något av den som är i själanöd, genom att nattvarden är underordnad det predikade Ordet. Det 

smyger sig in en kravnivå på förståelse, som visserligen också finns hos Luther. Men, för 

Luther, gäller sakramenten, för att de är Guds ord. Olaus Petri poängterar tydligare 

människans agerande och betonar mer människans egen ansträngning. Han för fram, enligt 

mig, ett teologiskt synsätt, som skulle kunna medföra själavårdsproblem i högmässan, om 

människor upplever, att förlåtelsen villkoras. Guds löfte om nåd, kärlek och barmhärtighet 

och att Jesus befriar är starkare förkunnat hos Luther.  Det förmedlar mer, hur högmässan kan 

förstås ur ett själavårdande perspektiv. Det slutgiltiga resultatet i KHB 18 ligger närmare 

Luther i detta avseende. Man använder ord som: detta litar jag på321, möt mig enligt ditt 

löfte322, till dig som ber om […], du är förlåten.323 

4.3 Bikt 
Både Luther och Olaus Petri vänder sig mot den obligatoriska bikten.324 Båda anser, att bikten 

ska vara frivillig, och att bikten är bra och stödjande för den, som inte kan tro på 

förlåtelsen.325 

Luther menar, att absolutionen i bikten är en gåva. Det är otänkbart, att Guds fria erbjudande 

ska kunna formas till ett tvång. Han är mån om den kristna människans frihet. Men bikten 

fyller en viktig funktion och något att vara rädd om. Men, utan ånger blir bikten 

verkningslös.326 Luther menar, att den som har svårt att tro på förlåtelsen, behöver höra 

absolutionen, att Kristus är närvarande.327  

Olaus Petri betonade, att det räckte med hjärtats bekännelse inför Gud. 328 Olaus Petri har en 

negativ biktsyn. Med Olaus Petri upphör biktinstitutet i Sverige, och han avskaffar bikten som 

nattvardsförberedelse.329 Olaus Petri betonar verklig bättring. Det blir än en gång tydligt, att 
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Olaus Petri för in ett villkor i förlåtelsen på ett annat sätt, än vad som sker i Luthers 

beskrivningar. Vill man inte bättra sig, behöver man inte bikta sig heller.  

När det gäller det förarbetet, som gjordes inför KHB18, ligger likheterna i att bikt erbjuds och 

är helt frivillig. Detta blev även det slutgiltiga resultatet i KHB 18. Men remissomgångarna 

visar på, att det är få personer330 som använder sig av bikten för att bekänna synder och få 

förlåtelse. I de olika remissomgångarna var det även få synpunkter, som kom in kring bikten.  

87 % menade dock, att de kan utforma biktgudstjänsten som de önskar.331 Man lyfter även att 

prästen, innan bikt, kan ge vägledning, uppmuntran och förmaning.332 

Genom att det är det få i Sverige, som använder bikt, är det svårt att konkret se, hur bikten kan 

påverka förståelsen av själavården i högmässan. Men genom att syndabekännelse och 

förlåtelse kan förstås som själavårdande funktioner i högmässan, blir bikten själavårdande. 

Den som är i själanöd, får samtala, får frivilligt bekänna, blir lyssnad på och befrias från 

synden genom att erbjudas förlåtelse. Båda reformatorerna lyfter fram, att en person kan 

behöva en tydligare syndabekännelse, att tydligare bli förlåten för att minska sin själanöd. 

Utifrån detta perspektiv kan bikten bidra till att dels understödja det själavårdande i 

högmässan, dels stärka förståelsen av högmässans själavårdande funktion. 
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5. Slutsats 

I detta kapitel besvaras uppsatsens problemformulering, som lyder: hur överensstämmer 

innehåll, bruk och placering av syndabekännelsen i högmässan, enligt Kyrkohandbok för 

Svenska kyrkan 2018, med de synsätt som framfördes av Martin Luther och Olaus Petri? 

Vilka konsekvenser kan de olika bruken och synsätten tänkas få, ur själavårdshänseende?  

Min ambition med studien har varit att inhämta kunskap om hur Luther och Olaus Petri såg på 

syndabekännelse, förlåtelse och bikt för att kunna föra en diskussion kring Svenska kyrkans 

kyrkohandbok 2018 och därefter även föra ett resonemang om på vilket sätt högmässan kan 

upplevas själavårdande. Men jag är samtidigt, som jag också påpekat in inledningen, 

medveten om att min undersökningsmetod begränsar mina möjligheter att dra säkra slutsatser 

om de själavårdsmässiga konsekvenserna av kyrkohandbokens framställning av högmässan. 

När det gäller Luthers och Olaus Petri synsätt på syndabekännelse, syndernas förlåtelse och 

bikt är det tydligt, att Olaus Petri ansluter sig till Luther i stor utsträckning. Men det är även 

tydligt, att de ser olika på många saker. Det grundläggande för en syndabekännelse i den 

lutherska traditionen är, att den ånger, som sker i en människas hjärta inför Gud, är fullt 

tillräcklig som nattvardsberedelse. Luther förmedlar, att syndabekännelsen hjälper människan 

att vända sig till Gud. Olaus Petri menar, att den hjälper människan att uttrycka den onda 

begärelsen och sträva efter att leva ”ett bra liv”.  När det gäller mässan, har Luther ingen 

syndabekännelse i sina gudstjänstordningar. Olaus Petri för in den allmänna 

syndabekännelsen, antingen i mässans inledning eller efter predikan. Hans egen synda-

bekännelse, har använts sedan reformationen. Luther visar på ett synsätt, där mångfald råder, 

när det gäller att använda olika ordningar för att fira gudstjänst. I Formula Missae finns en 

offentlig absolution i form av fridshälsningen. I Deutsche Messe finns en förmaning. För båda 

reformatorerna gäller, att när Guds ord predikas, är det detsamma som syndernas förlåtelse. 

Kristi förlåtelsegärning är evangeliets centrum. Skillnaden dem emellan är, att Luther 

tydligare förmedlar en förtröstan på Guds ord och löfte, medan Olaus Petri tydligare för in en 

form av villkor genom att förkunna: om du inte tror på Guds ord, sker ingen förlåtelse.  

I KHB18 är förlåtelsemomentet ett fast moment i högmässan, som kan förläggas både i 

högmässans inledning och efter predikan i samband med förbönen. Det finns åtta Bön om 

förlåtelse, som även fungerar som syndabekännelse, för att man bekänner sin synd. Genom att 

göra förlåtelsen till ett fast moment i högmässan har man tydliggjort, att man vill värna 

förlåtelsen. För att kunna anpassa till lokala förhållanden har det varit viktigt med mångfald i 
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kyrkohandboken. Gudstjänstutskottet menar, att Bön om förlåtelse på ett bra sätt uttrycker 

kravet på teologi samt att vara pastoral. Det har funnits tydliga direktiv, att man inte ska 

blanda ihop synd, skuld och svaghet. Lika tydligt har det varit, att ingenting i gudstjänsten får 

förmedla, att man behöver lämna det brustna livet för att kunna delta i gudstjänsten. 

Genom att förlåtelsens moment i KHB 18 är ett fast moment, ges individen möjlighet att 

uppleva en befrielse samt att förstå högmässan som en själavårdande resurs. Detta avviker 

dock tydligt från Luther, som inte förespråkade någon syndabekännelse i mässan. Det viktiga 

var att med glädje gå till mässan och få absolution. Han ansåg däremot, att någon form av 

bekännelse skulle ha skett innan nattvard. Luther var exempelvis positivt inställd till bikt som 

nattvardsförberedelse. I KHB 18 kan man tydligt se, att syndabekännelsens bruk och 

placering i högmässan överensstämmer med vad Olaus Petri förordade. Bön om förlåtelse är 

en allmän syndabekännelse, och man väljer att placera förlåtelsemomentet i högmässans 

inledning eller i anslutning till Kyrkans förbön, efter predikan. När det gäller den 

själavårdande konsekvensen, är min slutsats, att det inte finns något entydigt svar på hur den 

själavårdande betydelsen blir, beroende på om syndabekännelsen är obligatorisk eller ej, 

placerad i högmässans inledning eller efter predikan. Somliga reagerar negativt på 

syndabekännelsen i högmässans inledning och skulle uppleva det mer själavårdande, om 

syndabekännelsen placerades efter predikan. Andra tycker, att det är en stark befrielse att få 

släppa taget om sig själva och sitt elände i början på gudstjänsten för att kunna möta tilltalet 

från Gud. Några reflekterar inte alls över syndabekännelsens bruk eller placering.  Det beror 

på många faktorer, hur man upplever syndabekännelsen i högmässan.  

När det gäller, hur de åtta Bön om förlåtelse är utformade, finns det i vår tid inte något 

entydigt svar, vilka konsekvenser dessa kan få ur själavårdshänseende. Dock följer de åtta den 

lutherska traditionen, genom att de flesta är en enskild bekännelse inför Gud. Bön om 

förlåtelse är en allmän syndabekännelse. Ingen behöver deklarera, vad man bekänner för 

synd. De flesta Bön om förlåtelse lyfter synd och skuld tydligt. Man ber, att Gud ska förlåta 

genom sin nåd och barmhärtighet. Det är viktigt, enligt Luther, att erinra sig löftet om 

syndernas förlåtelse, och att Kristus givit befallning om absolution. De åtta varianterna kan 

därmed bidra till en själavårdande funktion.  Olaus Petri synsätt avviker dock från detta, 

genom att han för in en nyans av villkor. Men KHB 18 följer Luther i detta avseende. I mitt 

analysarbete har jag dock funnit, att Bön om förlåtelse 3,4,5 och 8 också kan skapa 

själavårdsproblem. Beredelseord och predikan blir därmed viktiga för att stödja en 

själavårdande funktion. Det var angeläget både för Luther och Olaus Petri. KHB 18 följer 
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Luther angående hans mångfaldsperspektiv. Pluralismen öppnar upp för att kunna möta 

personer, som står i olika fromhetstraditioner samt befinner sig i olika skeden i livet. Fler 

människor känner igen sig i formuleringar och uttryck, vilket i sin tur kan bidra till 

upplevelser av en själavårdande funktion i högmässan. Därför menar jag, att det är i enlighet 

med Luther, att det i KHB18 finns valmöjligheter, och det kan främja högmässans 

själavårdande funktion. 
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