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Studieoplæg 10: Nadveren
Af Frank Risbjerg Kristensen

Vi skal i dette studie arbejde med nadveren.

Tekstlæsning
Læs indledningsvis afsnittet i Katekismus Updated (KU). Side 32-34 i udgaven med billeder og side 20-21 i 
udgaven uden billeder.

Nadveren er både et nådemiddel og et sakramente.

Intro om nådemidlerne
Se introafsnit i studie 8, som handler om Guds ord.

Intro om sakramenterne
Nadveren er et sakramente; det vil sige et ”synligt tegn på en usynlig virkelighed; en hellig hand-
ling, der er indstiftet af Jesus Kristus og tjener menigheden som et virksomt middel for den gud-
dommelige nåde” (Fra Teologisk Ordbog, Lohses Forlag).

Kirken er af Gud betroet to sakramenter, dåben og nadveren. Det, som gør dem til sakramenter, er, 
at Jesus har knyttet ydre tegn til disse nådemidler, nemlig vandet i dåben og brødet og vinen i nad-
veren. Ordene fra Gud, som siges i forbindelse med dåb og nadver, og det ydre tegn i forening med 
ordene, gør dåb og nadver til sakramenter. 

Indgang

 Opgave 1
 Indled med en runde, hvor I hver især kort fortæller, hvad nadveren betyder for jer.

 Forhold jer til følgende udsagn: Dåb og nadver hænger sammen. Dåben er indgangen til livet med Gud
 og skal aldrig gentages. Nadveren er næring til vandringen med Gud og er derfor noget, vi skal have
 igen og igen.

Zoom ind

Hvad er nadveren?

 Opgave 2
 Nogle kristne kirkesamfund opfatter nadverens brød og vin symbolsk. Nadverens brød og vin er ud fra
 denne forståelse ’kun’ brød og vin. Nadverens to elementer – brød og vin - peger ud fra denne tolkning
 stærkt hen på Jesu lidelse og soningsdød på korset - symbolsk. Forståelsen af nadveren som et minde-
 måltid bliver det bærende. 
 - Hvorfor er det vigtigt at fastholde, at det virkelig er Jesu legeme og blod, vi modtager i skikkelse af
  brød og vin? Hvad går tabt ved udelukkende at opfatte nadveren som et mindemåltid?
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 Situation: Du er leder i en teenklub med mange kirkefremmede teenagere. På en klubaften taler I om
 nadveren. Pludselig siger én af teenagerne: ”Jeg synes, nadveren er mærkelig. Hvis det virkelig er Jesu
 legeme og blod, vi spiser, er vi jo kannibaler!” 

 - Hvad har du at sige til dette?
 - Prøv at forklare teenageren, hvilken ’næring’ der er i nadverens brød og vin. Hvordan mættes vi ved
  ’Herrens bord’?

 
 Opgave 3
 Hvad betyder sætningen: ”Drik alle her af, dette er den nye pagt ved mit blod”? Hvilken sammenhæng
 er der mellem nadverens vin og Jesu – sonofferets – rensende blod på Golgata? (Se fx Rom 3,23-26)

Hvad gavner nadveren?

 Opgave 4
 Syndernes forladelse og frelsen får vi del i ved dåben og i troens fællesskab med Jesus
 (jf. fx Mark 16,16). 
 - Hvorfor er det så alligevel vigtigt for en kristen at modtage nadveren? 
 - Hvad får vi ’ekstra’ ved nadveren?

 Hvad er vigtigst:
 1) At hvile helt i dåbens virkelighed som et ’frelsens og tilgivelsens hus’, som jeg er placeret i og må
  leve hele mit liv i.
 2) Den daglige omvendelse og den daglige bekendelse.
 3) Den konkrete modtagelse af tilgivelsen og syndernes forladelse ved nadverbordet.

 Hvordan skal vi forstå sætningen: ”For hvor syndernes forladelse er, dér er også liv og frelse”? Hvad er
 jeres egne erfaringer her?

Hvordan kan det at spise og drikke gøre så meget?

 Opgave 5 
 Hvordan er – ud fra teksten i Katekismus Updated – samspillet mellem:
 a) Guds ord, som lyder ved nadveren,
 b) Brødet og vinen, som bruges under nadveren,
 c) Troen på de ord fra Gud, som siges ved nadveren.

 Hvilken særlig livshjælp er der at hente i nadveren for det menneske, som er:
 a) Tynget af skyld…2
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 b) Anfægtet i troen…
 c) Føler sig alene og ensom som kristen…

Hvem modtager nadveren værdigt?

 Opgave 6
 Hvordan kan faste være gavnligt for den, som forbereder sig på at gå til nadver?

 Giv en karakteristik af det menneske, som er værdigt til at modtage nadveren.
 - Hvad tænker han ved nadverbordet?
 - Hvad føler han ved nadverbordet?
 - Hvad komme han frem med ved nadverbordet?
 - Hvad tager han imod ved nadverbordet?

 Giv en karakteristik af det menneske, som er uværdigt til at modtage nadveren.
 - Hvad kan diskvalifi cere et menneske til at modtage nadveren? (Læs evt. 1. Kor 11,27-34).
 - Hvem skal afgøre, om et menneske er uværdigt eller ej?
 - Hvad bidrager Jesus med i Matt 5,21-26 i denne forbindelse?

Zoom ud
 

 Opgave 7
 Situation: En, som du kender, siger: ”Jeg kommer sjældent til gudstjeneste. Vi har desværre en præst i
 vores sogn, som ikke forkynder Guds ord sandt og klart. Jeg har utrolig svært ved at gå til nadver hos
 ham, for jeg synes, han er uværdig til at uddele brød og vin. Jeg synes ikke, det er rigtig nadver, når
 han leder altergangen.” Hvad har I at sige til dette?

Udgang
Brug fem minutter på – hver for sig – at arbejde med følgende:

- Hvad er de tre vigtigste ting, som du får med dig, næste gang du går til nadver?

- Hvad ville konsekvensen blive for dig, hvis du underprioriterer nadveren?

- Hvad betyder det for dig, at du er placeret i et pagtsfællesskab med Gud? 

 Opgave 8
 Hvis der er tid og frimodighed til det, vil det være godt, hvis I efterfølgende kan dele nogle af jeres
 tanker med hinanden og derefter bede og takke.


