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Nattvard - vad är det?
Mån ga gudstjänster innehåller nattvardsMånga
firande. Varför firar Guds folk nattvard?
Vad innehåller ett nattvardsfirande?
Guds folk firar nattvard eftersom Jesus sagt
att vi ska göra det. Vi gör det för att minnas att
han dog för alla människors synder.

När man firar nattvard i kyrkan ska man lägga
märke till tre saker:
1. Brödet och vinet, som prästen delar ut
2. Orden, som prästen läser
3. Människorna som går fram till nattvardsringen
Bröd och vin
När du är med på gudstjänsten, lägg märke till
vad prästen har dukat fram – bröd, som kallas
oblater, och en bägare med vin. Brödet är en
symbol för liv, det kan bara Gud ge. Vinet är
en symbol för glädje. Nattvarden ger liv och
glädje från Gud.
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Inskickade frågor
Hur kan man tro att Jesus gick på
vattnet?

Svarar gör:
Mattias Lindström
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Orden
Lägg sedan märke vad prästen säger när han
delar ut bröd och vin: ”Kristi kropp, utgiven
för dig, Kristi blod, utgjutet för dig.” Varför säger han så? Jo, när prästen läst nattvardens
instiftelseord är det inte längre bara vanligt
bröd och vin. Det han delar ut är i själva verket Jesus kropp och blod. Den som äter och
dricker av Jesus kropp och blod får syndernas
förlåtelse, liv och glädje från himlen.

Människorna som samlas vid nattvardsringen.
Till sist ska du lägga märke till människorna
som går fram till nattvardsringen. De kallas
församling, eller Guds folk. I Guds folk finns
det alla sorters människor - långa och korta,
barn och vuxna, invandrare och svenskar. Alla
är välkomna fram.
I vissa församlingar kan barnens mamma
och pappa bestämma om deras barn får
ta emot bröd och vin. I andra församlingar
får alla barn vänta till konfirmationen innan
prästen ger dem bröd och vin. Före konfirmationen får de istället ta emot liv och
glädje från Gud genom att prästen välsignar
dem. Varför det? Man brukar säga att barn
lever i dopets nåd och ännu inte behöver
nattvard på samma sätt som vuxna. Det är
också viktigt att de som tar emot bröd och
vin förstår att detta är annorlunda än vanlig mat, det är Jesus kropp och blod som
prästen delar ut. Undervisningen om detta
ges på ett grundligt sätt i konfirmationsläsningen.

Tror man att Jesus är Gud är frågan lätt att
svara på för Gud kan göra vad han vill. På Jesus tid ansågs förmågan att gå eller resa på
vattnet som ett tecken på att man var någon
slags gud. En av kejsarna i Rom, som trodde
att han var en gud, försökte bevisa att han
kunde detta. Men han fuskade. Han byggde
en bro på vattenytan och åkte omkring på
den med sin vagn. Enligt evangelierna gick
Jesus på vattnet utan fusk. Åtminstone Jesus tolv lärjungar såg när han gick på vattnet. De har i sin tur berättat om det. Det var
precis likadant på Jesus tid som det är nu.
Många såg honom göra massor av olika under men trodde ändå inte, tvärtom, de gjorde
narr av hans underverk. Tron är Guds gåva
och underverk.

Kan man höra Guds röst? Hur gör
man då?
I Bibeln läser vi att Gud har talat till några utvalda människor. Vi hör Guds röst idag genom
att i Bibeln läsa vad han har sagt till dessa
människor. Att läsa Bibeln med bön för att få
höra Gud tala till dig är ett bra sätt att lyssna
på Gud.
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