Trofast holdt de seg til….

brødsbrytelsen
Jesus innstiftet nattverden den siste kvelden han var sammen med sine før han skulle lide
og dø.

Matt 26,26-29

Dåp og nattverd kalles for sakramenter. Et sakrament er en hellig handling der Gud ved
synlige midler gir oss sin usynlige nåde. I dåpen er midlet vannet, i nattverden brød og vin.
Trenger vi slike synlige midler? Ja, ellers hadde vel ikke Herren ordnet det slik. For noen
ganger kan det være vanskelig å tro det nakne ordet. Men Ordet og elementene, dvs. de
synlige midlene, utgjør sakramentet. Og da blir nåden synlig og gripbar. Av og til kan man
virkelig lure på om alle våre synder er tilgitt. Når jeg har tatt imot brød og vin, kan jeg
være viss på det.
* Joh 1,12

1. Hva får vi i nattverden?

a. Vi forenes med Kristus
I nattverden blir vi forenet med den korsfestede og oppstandne Kristus. Da får vi del i alt
Jesus er og har. Hans liv blir mitt liv. Joh 6,56.
I Rom 8,1 sier Paulus: Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.
Nattverden gir meg tilgivelse for alle mine synder. Brød og vin er altså ikke bare symboler
på Jesu legeme og blod. Den korsfestede og oppstandne Jesus er virkelig til stede i disse
elementene når vi feirer nattverd. Paulus sier det slik i 1 Kor 10,16:
Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter,
gir det ikke del i Kristi legeme?
*Luther: Jernet i smedens esse. - Slik som det går med jernet i ilden, slik er det med brød
og vin når vi legger det i Ordets esse. Da blir disse elementene bærere av Jesu legeme og
blod, som Ordet seier. Etter nattverdsmåltidet er det bare brød og vin igjen.
b. Vi forenes med hverandre
Nattverden er et fellesskapsmåltid. I den første tiden ser det ut til at de først spiste
sammen et vanlig måltid, der de som lite hadde fikk av dem som hadde mye slik at ingen
led nød. Så innviet de noe av brødet og vinen og feiret nattverd sammen. Det gir
fellesskap å dele bordfellesskap med hverandre.
Men nattverden er mye mer: Når vi forenes med Kristus som grenene med vintreet, så
forenes vi også med hverandre. Vi blir ett i ham. Joh 15.

c. Nattverden er et minnemåltid
Vi minnes Jesu død for våre synder. Luk 22,19; 1 Kor 11,24-25. Sml: Hebr 10,14 For med et
eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.
d. Nattverden er et bekjennelsesmåltid
Paulus sier i 1 Kor 11,26: For så ofte som dere spiser dette brødet og drikker av kalken,
forkynner dere Herrens død, inntil han kommer. Når jeg går til nattverds bekjenner jeg to
ting: Jeg vil høre Jesus til og følge ham, og jeg vet ingen annen vei til frelse enn Jesu død
for meg.
e. Nattverden er et styrkemåltid
«Udødelighetsmedisin». 1 Kor 11,30. Reisekost på vandringen mor himmelen
f. Nattverden er også en forsmak på det himmelske festmåltidet
Matt 26,29. Mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords i Guds rike. Matt 8,11.
Derfor kan vi gjerne feire nattverd med glede og lovsang! Nattverden ble i urkirken kalt
for evkaristi etter det greske ordet for takksigelse. Det sier noe om grunnakkorden i
nattverdfeiringen.

2. Hvor ofte bør vi gå til nattverd?

I Apg 2,46 ser det ut til at de daglig brøt brødet og feiret måltidsfelleskapet med Herren.
Noen har nattverd én gang i måneden. Er ikke det for sjelden? Noen menigheter har
nattverd hver søndag. Jeg skulle ønske at nattverden også kunne feires i bibelgrupper og
bønnegrupper for å få en rikeligere adgang til denne kraftkilden. Det står ikke noe sted i
Bibelen at man må være ordinert for å kunne forrette nattverd. Men for ordens skyld er
det nyttig å utpeke noen til å ha ansvar for nattverdforvaltningen.
I alle fall må vi ikke forsømme de anledningene som finnes for å delta i nattverden. Gå til
nattverd så ofte du kan. Dette måltidet gir kraft til å leve det nye livet, på vår vandring
mot det fullendte Guds rike.

Avslutning

Mange kristne føler seg uverdige til å gå til nattverds. De har hørt eller lest at den som
eter uverdig, eter og drikker seg selv til doms. 1 Kor 11,27. Men uverdig er ikke et adjektiv
som beskriver personen, men et adverb som beskriver måten man spiste på. Noen tenkte
ikke på at det var Jesu legeme og blod, men spiste bare for å fylle magen!
Nattverdbordet er ikke et premiebord for vellykkede, men et nådens bord for alle som
trenger Jesus som sin frelser. Gjør du det, er du velkommen i Jesu navn, enten for første
gang i dag eller på nytt.

