NATTVERDFELLESSKAP
Finn bibelteksten i Bibelen og les den høyt i gruppa: 1 Kor 11,23-26

Samtale i gruppa

Noen i gruppa kan være fortrolig med å delta i nattverdmåltid, andre er kanskje fremmed og
spørrende til det. Del gjerne erfaringer og spørsmål omkring nattverden.
Er nattverdfeiringen en viktig del av gudstjenesten?
Kreves det noe spesielt av oss for å kunne delta?

Les videre høyt i gruppa

Teksten vi tar utgangspunkt i, er fra Paulus første brev til menigheten i Korint. Det er skrevet ca år 55,
under Paulus andre misjonsreise. Han er informert om konflikter, uenighet og splittelse i menigheten. Det
kommer også til uttrykk i deres nattverdfeiring. Det var da vanlig å feire nattverd i direkte tilknytning til
et felles måltid. Paulus kritiserer hvordan korinterne ikke deler med hverandre, og så holder han fram for
dem overleveringen om hvordan Herren delte ut brødet og vinen mens disippelflokken var samlet.
Nattverden er tema flere steder i Det nye testamente. Hos alle de tre «synoptiske» evangelistene finner vi
innstiftelsen av nattverden i forbindelse med påskemåltidet som Jesus spiser sammen med de 12
disiplene. (Se Mark14,17-25, Matt 26,17-29, Luk 22,14-22). Det jødiske påskemåltidet ble feiret til
minne om at israelittene ved Guds hjelp ble ført ut fra trelldommen i Egypt, og Gud så innstiftet en pakt
med sitt folk. Den jødiske påskefeiring rommet såvel påskemåltid i hjemmet som påskeoffer i templet. I
Jesus sitt påskemåltid med disiplene, innstifter Jesus en ny pakt. Vi ser at paktstanken er knyttet til det
som skjedde i forbindelse med påskemåltidet, og særlig til delingen av Jesu blod, som uttrykk for hans
(offer)død. I 1. Korinterbrev finnes ikke noen utførlig beskrivelse av påskemåltidet, bare det som
konstituerer den nye pakten som Jesus innstifter.
Tanken om at en ny pakt skal komme, finner vi allerede i Det gamle testamente (Se Jeremia 31, 33ff). I
Romerbrevet kap 11, 27ff og 2. Kor 3, 6ff skriver Paulus om den nye pakten, som ikke bygger på
bokstav, men på Ånd, «og hvor Herrens Ånd er, er det frihet.» Den nye pakt bygger grunnleggende på
Jesu liv, død og oppstandelse. Det er for snevert å tenke at nattverden utelukkende handler om tilgivelse
for den enkeltes synder, slik den ofte blir tolket. I Johannesevangeliet 1,29 sier døperen Johannes om
Jesus: «Se der er Guds Lam, som bærer verdens synd.» Dette større perspektivet løftes fram i
nattverdsfeiringen når man synger: «Du Guds lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss/gi
oss din fred». Pakten i Jesu navn åpner for et forsonet forhold til Gud, til oss selv og vår neste, og til
tjeneste i den verden som er elsket av Gud.
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Pulus' første brev til korinterne 11,23-26

Samtale i gruppa

Tekstene vi har lest sier oss noe om hvordan Jesus knytter disiplene til seg gjennom
nattverdmåltidet. Gjelder dette også oss når vi innbys til å delta i nattverd?
Kan nattverden være med å styrke oss i vårt engasjement for verden?

Les videre høyt i gruppa

Paulus bruker uttrykket «til minne om». Hos evangelistene brukes «til minne om» bare én gang hos
Lukas. Ellers lyder ordene slik: «Ta imot og spis! Dette er min kropp!» Og: «Drikk alle av det! For dette
er mitt blod, paktens blod …» Det er rimelig å forstå det slik at også selve nattverd-handlingen kommer
nær gjennom «minnet» (gr. «anamnesis»).
De reformerte kirkene tolker nattverden som et minnemåltid, der brød og vin symbolsk skal minne om
det som skjedde da Jesus innstiftet nattverden. I den romersk-katolske kirke blir brød og vin, ved prestens
innvielse (konsekrasjon), til Jesu legeme og blod. Menighetens lemmer mottar det innviede brødet, bare
presten drikker vinen. Den lutherske forståelsen er at det innviede brødet og vinen i selve handlingen er
Jesu legeme og blod, men uten at elementene fysisk endres. Det er et faktum at det er ulike tanker i de
forskjellige kirkesamfunnene om på hvilken måte Jesus Kristus er til stede i nattverdsfeiringen. Større
problemer skaper det at ikke alle kirkesamfunn godtar deltakelse ved sin nattverdfeiring av noen som
tilhører en annen bekjennelse. Det er en økumenisk utfordring!

Samtale i gruppa

Hvor viktig er det om vi finner fram til felles forståelse og formuleringer i spørsmål om Jesu Kristi
nærvær i brødet og vinen i nattverden?
Er det akseptabelt i noen tilfeller å «sabotere» grensene for hvem som kan delta i de ulike
kirkesamfunns nattverdfeiring?
Samtidig som kirkebesøket i vårt land (og i Europa) har hatt en fallende tendens, øker interessen
for nattverd. Den praktiseres oftere, aldersgrensen for barn er borte, konfirmantene ønskes
velkommen. Hva kan være grunnen til en økt sans for nattverden?
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