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Katekesförklaringen
2. Varför kallas du kristen?
Därför att jag är döpt i Faderns och Sonens och
den Helige Andes namn och i dopet har iklätt
mig Kristus och tror och bekänner, att han är min
Frälsare och Saliggörare.
Gal. 3:27. Ni, så många som har blivit döpta till Kristus,
har blivit iklädda Kristus.
Matt. 28:19. Apg. 4:12.

8. Varifrån är katekesens lära hämtad?
Från den heliga Skrift.
9. Vad är den heliga Skrift?
Den heliga Skrift är Guds Ord, som genom den
Helige Andes ingivelse är skrivet av profeterna,
evangelisterna och apostlarna, oss till undervis
ning, tröst och evig salighet.
2 Petr. 1:21. Drivna av den Helige Ande har människor
talat vad som är från Gud.
Rom. 15:4. Allt vad som förut är skrivet, det skrevs
till vår undervisning, för att vi genom uthållighet och
genom Skrifternas tröst skall behålla vårt hopp.
Joh. 20:31.

12. Vad lär oss lagen?
Lagen lär oss, vad vi skall göra, och vad vi skall
låta bli, och hur vi i vårt liv skall vara mot Gud och
vår nästa, i tankar, ord och gärningar.



13. Vem har gett oss lagen?
Gud, som är allas Herre, har redan i skapelsen
skrivit lagen i människans hjärta. Efter syndafal
let förkunnade han delar av lagen för de heliga
fäderna. Sedan gav han oss lagen på Sinai berg,
skriven på stentavlor.
2 Mos. 20:1. Gud talade alla dessa ord.
5 Mos. 5:22.

20. Vad förbjuder Gud i första budet?
All avgudadyrkan. Han vill inte, att vi skall ha
andra gudar. Han säger: Jag är Herren din Gud,
d. v. s. jag, som befaller detta, och som talar, är
själv den Högste Herren. Jag är din Gud, som
har skapat dig och uppehållit dig och gett dig min
lag. Därför är du också skyldig att lyda mig.
Matt. 4:10. Herren, din Gud, skall du tillbe och honom
allena skall du tjäna.
Matt. 22:37. 2 Mos. 20:3.

27. Vad förbjudes i andra budet?
Att missbruka Herren Guds stora och fruktans
värda namn.
28. Vad är Herren Guds namn?
Det är Gud själv, hans gudomliga väsen och
hans gudomliga egenskaper, hans ord, gär
ningar och allt, som är uppenbarat om honom.
Ps. 48:11. Såsom ditt namn, o Gud, så når också ditt
lov till världens ändar.
Ords. 18:10. Herrens namn är ett starkt torn. Den
rättfärdige skyndar dit och blir beskyddad.



36. Vad befaller Gud i tredje budet?
Att vi skall tänka på att helga sabbatsdagen.
37. Vad betyder sabbat?
Sabbat är ett hebreiskt ord, som betyder vila.
38. Hur skulle man i gamla förbundets tid hålla
sabbaten helig?
Genom att vila på den sjunde dagen i veckan,
lördagen.
1 Mos. 2:3. Gud välsignade den sjunde dagen och
helgade den. Ty på den vilade han från alla de skapel
severk, som han hade gjort.
2 Mos. 20:10. På sjunde dagen är Herrens din Guds
sabbat. Då skall du inte utföra något arbete.

39. Vilken innebörd har gamla förbundets sabbat för oss?
Vi är fria från att hålla sabbat en bestämd dag,
men gamla testamentets sabbat är för oss en
skugga eller förebild till den sanna sabbaten,
som är själens vila hos Kristus.
Kol. 2:16, 17. Låt ingen döma er ifråga om mat eller
dryck eller angående högtid, nymånad eller sabbat.
Sådant är en skugga av det kommande: Kristi kropp.
Gal. 4:9-11.

40 Vad innebär det för oss att helga
sabbaten?
Det innebär, att vi fruktar och älskar Gud, så att
vi inte föraktar predikan och Guds ord utan håller
det heligt, gärna hör och lär oss det.



46. Vem är vår nästa?
Alla människor som behöver vår hjälp, både
vänner och ovänner, kända och okända, fattiga
och rika.
Matt. 5:44. Älska era ovänner, välsigna dem som
förbannar er, gör väl mot dem som hatar er och be för
dem som förföljer er.
Luk. 10:36, 37.

51. Är barnen skyldiga att lyda sina föräldrar
i allt?
Ja, i allt, om det inte strider mot Guds ord, ty då
måste man lyda Gud mer än människor.
Kol. 3:20. Ni barn, var lydiga mot era föräldrar i allt, ty
det är välbehagligt i Herren!
Ords. 23:22. Hör din far, som har avlat dig, och förakta
inte din mor, när hon blir gammal.
Apg. 5:29. Petrus och apostlarna svarade och sade:
”Man måste lyda Gud mer än människor.”

56. Vad förbjuder Gud i femte budet?
Att dräpa.
57. Hur sker det?
När man dödar eller låter döda en människa eller
skadar sin nästas liv och hälsa.
När man tillåter, att ett foster avsiktligt dödas i
moderlivet.
När man hatar sin nästa eller visar sitt hat i onda
ord.
När man tar sitt eget liv eller skadar sitt eget eller
andras liv och hälsa t. ex. genom att missbruka
farliga gifter.



1 Mos. 9:6. Den, som utgjuter människoblod, hans blod
skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan
till sin avbild.
1 Joh. 3:15. Var och en som hatar sin broder är en
mördare.
1 Mos. 4:5. Till Kain och hans offer såg Herren inte
med välbehag. Då blev Kain mycket vred, och hans
blick blev mörk.
Upp. 22:15. Utanför är hundarna och giftblandarna, de
otuktiga och mördarna.

60. Vad förbjuder Gud i sjätte budet?
Allt sexuellt samliv före äktenskapet eller vid
sidan om äktenskapet.
Att man bryter sönder äktenskapet genom att
överge sin make eller maka.
Att man genom elaka ord och gärningar gör äk
tenskapet till en plåga för sin make eller maka.
All otukt i tankar, ord och gärningar.
Matt. 5:28. Var och en som med begär ser på en kvinna
har redan gjort hor med henne i sitt hjärta.
Hebr. 13:4. Äktenskapet skall hos alla hållas i ära och
den äkta sängen vara obesmittad, ty dem som bedriver
otukt och hor skall Gud döma.

62. Vad förbjudes i sjunde budet?
Stöld och snatteri.



Hur sker det?
1. När man utan tillåtelse och mot ägarens vilja
tar hans pengar eller ägodelar.
2. När man bedriver ocker.
3. När man lurar någon att köpa till för högt pris
eller sälja till för lågt pris.
4. När man inte ärligt deklarerar sina inkomster
eller tillgångar och försummar att betala sin
skatt.
5. När man försummar att offra till kyrkans verk
samhet.
6. När man är försumlig i sitt arbete.
7. När man inte betalar sina anställda den lön,
som deras arbete är värt.
87. Vad innehåller trosartiklarna?
De innehåller den lära om den helige treenige
Guden och hans välgärningar, som en kristen
människa nödvändigt måste känna till och tro,
om hon vill bli salig.
88. Vad betyder det grekiska ordet
evangelium?
Ett glatt budskap.
89. Vad lär oss evangelium?
Det lär oss, att vi genom tron på Jesus Kristus
har en nådig Gud, får syndernas förlåtelse och
evigt liv.
Joh. 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin
enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte
skall gå förlorad utan ha evigt liv.
Joh. 20:31.


127. Varför måste Kristus vara både Gud
och människa?
Han måste vara människa för att kunna lida
och dö. Som enbart människa kunde han dock
inte försona synderna och ta bort Guds vrede
och lagens förbannelse eller övervinna döden,
djävulen och helvetet. Därför måste han också
vara sann Gud.
Ps. 49:8, 9. Sin broder kan ingen återlösa eller ge Gud
lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ
och kan inte betalas till evig tid.
Rom. 8:3. Det som var omöjligt för lagen, då den var
svag på grund av köttet, det gjorde Gud, när han sände
sin Son i syndigt kötts gestalt och för syndens skull och
fördömde synden i köttet.

146. Vad innebär Kristi uppståndelse?
Han har uppstått från de döda och gått levande
ut ur graven med förhärligad kropp.
147. När skedde det?
På tredje dagen efter hans död, på en söndag,
som vi kallar påskdagen.
Luk. 24:46. Så är det skrivet att Kristus måste lida och
på tredje dagen uppstå från de döda.
1 Kor. 15:4. Kristus har uppstått på tredje dagen enligt
Skrifterna.



156. Vilka välgärningar bevisar oss
den Helige Ande?
1. Han kallar oss genom Ordet och sakramenten
till sin kyrka och församling.
2. Han upplyser vårt förmörkade förstånd.
3. Han helgar och bevarar oss i den rätta och
saliggörande tron.
4. Han förlåter oss dagligen våra synder.
5. Han skall tillsammans med Fadern och Sonen
på yttersta dagen uppväcka oss från de döda
och ge oss evigt liv tillsammans med alla, som
tror på Kristus.
2 Tim. 1:9. Gud har gjort oss saliga och kallat oss med
en helig kallelse.
Joh. 17:17. 1 Petr. 1:14-16.

157. Kan vi av egna krafter komma till Kristus
och tro på honom?
Nej, ty vi är döda i synden. Då nu en död män
niska inte kan göra sig själv levande, så kan inte
heller vi av egna krafter omvända oss till Kristus
och tro på honom.
Ef. 2:1, 5. Ni var döda genom era överträdelser och
synder. Av nåd är ni saliga.
1 Kor. 2:14. Sådan människan är av naturen tar hon
inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är för henne
en dårskap, och hon kan inte förstå det. Det måste
bedömas på andligt sätt.
1 Kor. 12:3. Ingen kan säga ”Jesus är Herren” annat
än genom den Helige Ande.

10

166. Genom vilka medel verkar
den Helige Ande tron?
Genom Ordet och sakramenten.
167. Vad använder sig den Helige Ande av
för att predika Ordet och
förvalta sakramenten?
Det heliga predikoämbetet, som är instiftat av
Gud, och som i Skriften kallas Andens ämbete,
d. v. s. prästerna eller biskoparna, Herren Se
baots änglar, Guds medarbetare, förvaltare av
Guds hemligheter, sändebud på Kristi vägnar.
Apg. 20:28. Paulus sade till prästerna från Efesus: ”Ge
akt på er själva och på hela den hjord där den Helige
Ande har insatt er till biskopar.”
Mal. 2:7. Prästens läppar skall bevara kunskap, och
läran skall man hämta från hans mun, ty han är Herren
Sebaots ängel.
2 Kor. 5:20. I Kristi ställe är vi alltså sändebud, så att
Gud förmanar genom oss.
1 Kor. 3:9. Vi är Guds medarbetare.

173. Vilka är de utkorade?
Det är alla de, som på grund av Guds förut
bestämmelse av evighet blir saliga genom tron
på Jesus Kristus.
Ef. 1:4. Gud har före världens grundläggning utvalt oss
i Kristus till att vara heliga och ostraffliga inför sig.
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174. Varför blir inte alla människor saliga?
Det beror på, att alla inte vill tro på Kristus utan
istället föraktar salighetens medel och gör mot
stånd mot den Helige Andes nådeverkningar.
Därför är de själva orsaken till sitt fördärv. Den,
som inte tror, skall bli fördömd, och Guds vrede
förblir över honom.
Matt. 23:37. Jerusalem, Jerusalem, du som dräper
profeterna och stenar dem som är sända till dig, hur ofta
har jag inte velat samla dina barn, liksom hönan samlar
sina kycklingar under sina vingar, men ni ville inte.
Luk. 14:16-18. En man tillredde en stor festmåltid och
bjöd många. När tiden för måltiden var inne, sände han
ut sin tjänare, för att han skulle säga till de inbjudna:
”Kom, allt är nu färdigt!” Då började de alla med en
mun ursäkta sig.
Joh. 3:18, 36. Den som tror på Guds Son blir inte
dömd, men den som inte tror är redan dömd, därför
att han inte har trott på Guds enfödde Sons namn.
Den som tror på Sonen har evigt liv, men den som
inte tror Sonen skall inte få se livet, utan Guds vrede
förblir över honom.
Mark. 16:16.

184. Vem har lärt oss bönen Fader vår?
Herren Kristus själv.
Matt. 6:9. Därför skall ni be så: ”Fader vår, som är i
himmelen!”

212. Hur skall vi förlåta vår nästa?
Inte bara med ord utan också av hjärtat, så att
vi inte bär på ett hemligt hat mot vår nästa utan
unnar honom allt gott, fastän han har handlat
illa mot oss. Då följer vi vår himmelske Faders
exempel. När han förlåter synden, tänker han
12

inte mer på den.
Jer. 31:34. Jag skall förlåta deras missgärning, och
deras synd skall jag inte mer komma ihåg.

213. Vem är det, som frestar människan
till det onda?
Djävulen, som kallas för frestaren.
1 Petr. 5:8. Var nyktra! Vaka! Er motpart djävulen går
omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han
skall uppsluka.
1 Tess. 3:5. Jag skickade bud till er för att få underrät
telse om er tro, om kanske frestaren hade frestat er.

219. Frestar Gud någon?
Gud frestar ingen till det onda, men han prövar
sina barns tro, hopp och tålamod, som han gjorde
med Abraham, när han befallde honom att offra
sin son Isak.
Jak. 1:13. Ingen får säga, när han blir frestad: ”Jag
blir frestad av Gud.” Gud frestas inte av det onda, och
själv frestar han ingen.
1 Mos. 22:1, 2. Gud satte Abraham på prov och sade:
Tag din ende son Isak, som du älskar, och gå till Moria
land och offra honom där som ett brännoffer.

221. Vad betyder ”ondo”?
Djävulen och allt ont, som i denna världen plågar
människan till kropp och själ, och efter detta livet
helvetet och den eviga fördömelsen.
Ef. 6:16.
Rom. 7:24. Jag arma människa, vem skall frälsa mig
från denna dödens kropp?
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230. Vad är ett sakrament?
Sakrament är en helig handling, i vilken Gud
genom synliga och jordiska ting utdelar him
melska gåvor. Genom sakramenten erbjuder och
överlämnar han evangeliets nåd.
231. Vilka var gamla förbundets sakrament?
Omskärelsen och påskalammet.
232. Vilka är nya förbundets sakrament?
Dopet och altarets sakrament.
Avlösningen räknas också till sakramenten,
därför att den är instiftad av Kristus och skänker
nåd.
233. Vad är dopet?
Dopet är inte bara vanligt vatten, utan det är
vatten, som är inneslutet i Guds befallning och
förenat med Guds ord.
234. Vad betyder det, att vattnet är inneslutet
i Guds befallning?
Gud har så förordnat och befallt.
238. Vem skall döpa?
Kristus har uppdragit åt predikoämbetet att döpa,
men i nödfall kan varje kristen döpa (nöddop).
Luk. 3:2, 3. Matt. 28:19.

244. Är dopet nödvändigt?
Ja, ty Kristus säger: Om man inte blir född av
vatten och Ande, kan man inte komma in i Guds
rike.
Joh. 3:5.
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245. Verkar dopet syndernas förlåtelse?
Ja. Vi blir i dopet iklädda Kristus. Han över
skyler alla våra synder med sin rättfärdighets
klädnad.
Gal. 3:27. Ni, så många som har blivit döpta till Kristus,
har blivit iklädda Kristus.
Jes. 61:10. Jag gläder mig i Herren, och min ande är
glad i min Gud, ty han har klätt mig i salighetens kläder
och tagit på mig rättfärdighetens mantel.
Joh. 3:5.

252. Blir vi genom dopet frälsta både från
den kroppsliga, den andliga och
den eviga döden?
Ja. Även om vi måste dö den kroppsliga döden,
så skadar den oss inte. Vi skall på yttersta dagen
uppstå till evigt liv.
1 Petr. 3:21. Vattnet gör er saliga i dopet. Det innebär
inte ett avlägsnande av kroppens orenhet utan ett
gott samvetes förbund med Gud genom Jesu Kristi
uppståndelse.

262. Kan en människa trösta sig av sitt
dopförbund även efter det, att hon har
brutit det och fallit i synd?
Ja. Även om människan bryter dopförbundet och
faller i synd, så är Gud trofast och håller fast vid
dopförbundet. Genom detta förbund tar Gud i nåd
emot varje syndare, så ofta han omvänder sig.
Hes. 18:21. Om den ogudaktige omvänder sig från
alla de synder, som han har begått, och håller mina
stadgar och övar rätt och rättfärdighet, då skall han
förvisso leva och inte dö.
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2 Tim. 2:13. Om vi är trolösa, förblir Kristus trofast. Han
kan ju inte förneka sig själv.
Rom. 3:3. Än sen då, om några inte trodde? Inte kan
deras otro omintetgöra Guds trofasthet? Nej, långt
därifrån!

263. Vad består skriftermålet av?
Skriftermålet består av syndabekännelse och
avlösning.
264. Hur går skriftermålet till?
1. Enskilt inför Guds Ords tjänare, när man be
känner de synder, som särskilt plågar samvetet.
Den, som tar emot en sådan bekännelse, får
på inga villkor berätta vad han hört för någon
människa.
2. Som förberedelse till nattvardsgång, antingen
enskilt eller också tillsammans med de övriga
nattvardsgästerna.
3. Inför hela församlingen, om någon begått en
offentlig synd och offentligt ber om avlösning
för att åter bli upptagen i församlingens gemen
skap.
Ps. 51:6. Mot dig allena har jag syndat och gjort det,
som är ont i dina ögon, för att du skall befinnas rätt
färdig i dina ord och rättvis i dina domar.
1 Tim. 5:20. Bestraffa dem som syndar inför alla, så
att också de andra känner fruktan.
2 Sam. 12:13. David sade till profeten Natan: Jag har
syndat mot Herren. Natan sade till honom: Så har
också Herren tagit bort din synd, du skall inte dö.
Matt. 3:5, 6. Jerusalem och hela Judéen och hela lan
det omkring Jordan gick ut till Johannes, och de blev
döpta av honom i floden Jordan, varvid de bekände
16

sina synder.

265. Måste man inför prästen räkna upp
alla sina synder?
Det är inte nödvändigt och inte heller möjligt, ty
vem märker, hur ofta han syndar?
Ps. 19:13. Vem kan märka, hur ofta han bryter? Förlåt
mig mina hemliga brister.

269. Vad menas med avlösning?
Med avlösning menas, att Ordets tjänare, präs
ten, i Kristi ställe förlåter oss våra synder. Av
lösningen kallas också absolution.
270. Vem har gett Ordets tjänare
denna makt?
Kristus Jesus, Guds Son.
Apg. 13:38. Därför skall ni veta, män och bröder, att
genom Jesus förkunnas syndernas förlåtelse för er.
2 Kor. 2:10. Den som ni förlåter något förlåter också
jag. Vad jag har förlåtit, om jag har haft något att förlåta,
det har jag förlåtit för er skull, i Kristi ställe.

271. Hur vet du det?
Det vet jag genom Kristi egna ord, som han sade
till sina apostlar: ”Tag emot den Helige Ande! De
som ni förlåter synderna, de är förlåtna, och de
som ni binder i synderna är bundna i dem.” Till
Petrus sade han: ”Jag skall ge dig himmelrikets
nycklar, och allt vad du binder på jorden skall
vara bundet i himmelen, och allt vad du löser på
jorden skall vara löst i himmelen.”
Joh. 20:22, 23. Jesus sade till sina lärjungar: ”Tag emot
den Helige Ande! De som ni förlåter synderna, de är
17

förlåtna, och de som ni binder i synderna är bundna
i dem.”
Matt. 18:18. Amen säger jag er: Allt vad ni binder på
jorden skall vara bundet i himmelen, och allt vad ni
löser på jorden skall vara löst i himmelen.
Matt. 16:19 Jesus sade till Petrus: ”Jag skall ge dig
himmelrikets nycklar, och allt vad du binder på jorden
skall vara bundet i himmelen, och allt vad du löser på
jorden skall vara löst i himmelen.”

272. Vad menas med himmelrikets nycklar?
Det är den fullmakt, som Guds församling och
i synnerhet predikoämbetet fått av Kristus att
förlåta synderna och binda i dem.
Joh. 20:23.

273. Vilka är dessa nycklar?
Lösenyckeln och bindenyckeln.
274. Vad är lösenyckeln?
Lösenyckeln är den makt, som Kristi tjänare
fått här på jorden att lösa en botfärdig syndare
från hans synder och låsa upp himmelriket för
honom.
2 Kor. 5:20. I Kristi ställe är vi alltså sändebud, så att
Gud förmanar genom oss. I Kristi ställe ber vi: Låt
försona er med Gud!

275. Vad är bindenyckeln?
Bindenyckeln är makten att binda en obotfärdig
syndare i hans synder och stänga himmelen för
honom. Det kallas också bann.
1 Kor. 5:3–5. Fastän kroppsligen frånvarande men and
ligen närvarande har jag för min del redan, som om jag
var närvarande, fällt domen över den som har förövat
detta: I vår Herres Jesu Kristi namn skall vi komma
tillsammans, ni och min ande, i vår Herres
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Jesu Kristi kraft, och överlämna en sådan åt satan till
köttets fördärv, för att anden skall kunna bli salig på
Herrens dag.
Matt. 18:15-18. Om din broder försyndar sig mot dig,
gå då och tillrättavisa honom enskilt mellan dig och
honom. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din bro
der. Men om han inte lyssnar på dig, så tag med dig
ytterligare en eller två, för att var sak skall avgöras efter
två eller tre vittnens yttrande. Om han inte lyssnar på
dem, så säg det till församlingen. Om han inte heller
lyssnar på församlingen, skall du anse honom som en
hedning och en publikan. Amen säger jag er: Allt vad ni
binder på jorden skall vara bundet i himmelen, och allt
vad ni löser på jorden skall vara löst i himmelen.

276. Vad är bann eller bannlysa?
Det är att avstänga en obotfärdig och ovärdig
syndare från Herrens nattvard eller också att
helt utesluta honom från Guds församlings
gemenskap.
277. Kan en bannlyst, som är bunden i sina
synder, åter bli upptagen i nåden?
Ja. När han omvänder sig och visar tecken på
bot, skall han åter upprättas med evangeliets
tröst, ty bindenyckeln är inte given till fördärv
utan till själens upprättelse och bättring.
Hes. 18:21. Om den ogudaktige omvänder sig från
alla de synder, som han har begått, och håller mina
stadgar och övar rätt och rättfärdighet, då skall han
förvisso leva och inte dö.
2 Kor. 13:10. Därför skriver jag detta när jag är från
varande för att inte som närvarande behöva uppträda
med stränghet enligt den myndighet som Herren har
gett mig, till att uppbygga och inte till att bryta ner.
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280. Vad är altarets sakrament?
Altarets sakrament är vår Herres Jesu Kristi
sanna kropp och sanna blod under bröd och vin,
instiftat av Kristus själv, för att vi kristna skall äta
och dricka det.
283. Vem skall förvalta altarets sakrament?
Kristus har uppdragit åt predikoämbetet att för
valta altarets sakrament.
Luk. 22:19. Jesus sade till apostlarna: ”Gör detta till
min åminnelse!”
1 Kor. 4:1. Det skall man anse om oss, att vi är Kristi
tjänare och förvaltare av Guds hemligheter.

285. Vad får du äta och dricka i nattvarden?
Brödet, som jag får äta, är Kristi kropp, och vinet,
som jag får dricka, är Kristi blod.
1 Kor. 10:16. Välsignelsens kalk som vi uttalar väl
signelsebönen över, är den inte gemenskap med Kristi
blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med
Kristi kropp?

286. Hur kan Kristus ge oss sin kropp och
sitt blod att äta och dricka?
För Gud är ingenting omöjligt. Fastän vi inte kan
begripa denna hemlighet, måste vi ändå som
rätta kristna barnsligt tro det, därför att vår Herre
Kristus är en sann och allsmäktig Herre, som
genom sitt skaparord kan göra vad han säger.
Genom instiftelseorden skapar han närvaron av
sin kropp och sitt blod (realpresensen).
Luk. 1:37. Ängeln sade till Maria: ”Inget ord från Gud
skall vara kraftlöst.”
Ef. 3:20. Gud förmår göra långt mer än vi ber eller
tänker.
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Hebr. 6:18. Gud kunde omöjligt ljuga.
Ps. 33:9. Han sade, och det blev, han befallde, och
det stod där.

291. Vad hör till det av Kristus instiftade bruket?
Dit hör allt det, som Kristus har befallt oss att
göra vid nattvarden.
292. Vad har Kristus befallt oss att göra?
1. Att över brödet och vinet på altaret läsa instif
telseorden, varigenom Kristi kropps och blods
närvaro verkas (konsekrationen),
2. Att utdela Kristi kropp och blod (distributionen),
3. Att ta emot, äta och dricka Kristi kropp och
blod (kommunionen).
Luk. 22:19. Jesus sade: ”Gör detta till min åmin
nelse!”

297. Vilken nytta har vi av Herrens nattvard?
1. Vår tro blir stärkt, och vi får försäkran om
syndernas förlåtelse.
2. Vi förenas med Kristus, så att han förblir i oss
och vi i honom.
3. Våra kroppar och själar bevaras till en salig
uppståndelse och evigt liv.
Matt. 26:28. Detta är mitt blod, testamentets blod, som
blir utgjutet för de många till syndernas förlåtelse.
Gal. 2:20. Det är inte längre jag som lever, utan Kristus
lever i mig. Det liv som jag nu lever i köttet lever jag
i tro på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig
själv för mig.
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299. Står det oss fritt att själva avgöra, om vi
vill gå till Herrens bord eller inte?
Nej, ty Kristus befaller och säger: Gör detta, ät
och drick.
1 Kor. 11:25, 26. På samma sätt tog Jesus också kalken
efter att de hade ätit och sade: ”Denna kalk är det nya
testamentet i mitt blod. Gör detta, så ofta ni dricker av
den, till min åminnelse!” Så ofta ni äter detta bröd och
dricker av kalken, förkunnar ni Herrens död till dess
han kommer.

302. Hur skall vi uppföra oss, när vi går
till Kristi bord?
Sedan vi anmält oss till skriftermål och blivit av
lösta från våra synder av prästen, skall vi:
1. gå fram i sann botfärdighet
2. under nattvarden tänka på att vi här inte har
att göra med människor utan med Gud
3. när vi går från altaret, glädja oss över Guds
nåd, som vi på nytt fått ta emot, och tacka honom
för detta i den goda föresatsen att leva i ett nytt
liv i helgelse.

Vill du veta mer?
skriv till:
reformatio
plus at-tecknet
plus ownit.nu
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