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Materiell: brød på et fat, vin (alkoholfri/druejuice) i en mugge eller fint glass, og noe man
kan bruke til å sende rundt når man ber (et gripekors eller en tusj fungerer fint).
Tro er noe som praktiseres, og å feire nattverd sammen i hjemmet er en konkret måte å
invitere Jesus inn i familien på og la troen på ham få komme til uttrykk.
Her er et forslag til hvordan dere kan gjøre det, helt konkret:
En voksen forteller/leser dette:
På skjærtorsdag hadde Jesus samlet de 12 nærmeste vennene sine, disiplene, til å spise
påskemåltidet sammen med ham. Dette måltidet var de vant til å ha hver eneste påske, hvor
de spiste bestemte retter for å huske på hvordan Gud hadde reddet folket deres ut av slaveri
i Egypt for lenge siden.
Men denne påska, så var det noe viktig Jesus ville fortelle sine disipler før han skulle dø.
Ingen av disiplene visste hva som kom til å skje, så de skjønte kanskje ikke hvor kraftfulle og
betydningsfulle ordene var, som Jesus sa.
Men da de var ferdige med å spise påskemåltidet gjorde Jesus noe som nok forundret
vennene hans. La oss lese i bibelen hva som skjedde:
Vår Herre Jesus Kristus, i den natt han ble forrådt, tok han et brød (her løfter en brødet
opp), takket, brøt det, gav disiplene og sa: Ta dette og spis det. Dette er min kropp som gis
for dere. Gjør dette til minne om meg.
På samme måte tok han begeret med vin etter måltidet (her løfter begeret/ opp), takket,
gav dem og sa: Drikk alle av den. Denne begeret er den nye pakt i mitt blod som utøses for
dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. (1.
Kor.11.23-25)
Forteller: Nå skal vi snart gjøre det Jesus ba disiplene om å gjøre, og som kristne i alle tider
etter har gjort; feire nattverd..
Men først skal vi være stille i et halvt minutt og la Jesus vise oss om det er noe vi trenger å
be ham eller hverandre om tilgivelse for.
Være stille i 30 sekunder
Forteller: Takk Jesus at du tilgir oss alt når vi er ærlige med deg og med hverandre.
Nå skal vi få dele dette måltidet. Da minner vi hverandre om det Jesus har gjort for oss, og vi
sier ja til å ta imot han og tilgivelse fra han
Utdeling: En begynner med brødet og gir til nestemann mens han/ hun sier «Jesu kropp, gitt
for deg.» Fortsett rundt bordet.
Så gir man vinen – enten ved å helle oppi glasset til neste mann, eller ved å drikke av samme
glass/kopp, og sier: «Jesu blod, utøst for deg.»

Forslag til avslutning:
Enten takkerunde: Sende rundt et gripekors/en tusj etc. og alle kan si høyt eller be inni seg
en takkebønn til Jesus for at han ville dø for våre synder og gi oss tilgivelse
Eller synge en sang: «På Golgata stod det et kors» (barnesang), «Påskemorgen slukker
sorgen» eller «Graven er tom» av David Andre Østby. Finn gjerne frem på youtube hvis dere
ikke vil synge a capella.
Eller lese bibelvers; les ett eller flere. La gjerne barn få lese!
Forslag:
Romerne 3:23: Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde
blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.
Efeserne 1: 7: I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene.
Romerne 6:23: Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår
Herre.
1.Johannes 4,10: I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss
og sendt sin Sønn til soning for våre synder.
Johannes 3:16: For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver
den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
Eller gjør alt, om dere har kondis til det☺

