GUD RØRER VED OS

K R I S T U S -V E J E N
TRO I MØDET

TROENS PRAKSIS
Dåb og nadver er hellige handlinger, og de er synlige tegn på,
at Gud kommer os i møde og rører ved os.

DÅB
Både børn og voksne kan blive døbt. Dåben er Guds gave til mennesker. I dåben
bliver vi kristne – og samtidig bliver vi medlemmer af kirken.
Er et menneske døbt, tror vi, at det altid vil høre til hos Gud. Dåben har samme
betydning, uanset hvornår i livet den foregår. Dåb og oplæring hører sammen.
Døbes man som voksen, modtager man undervisning i kristendom hos en præst
inden dåben.
Mennesker, der ikke er døbt, er velkomne til at deltage i gudstjenesten. Guds
tjenesten er også åben for spørgende, tvivlende eller nysgerrige, for kristen
dommen er for alle mennesker.
Dåben foregår ved en døbefont i kirken. Efter bøn, bibellæsning og korstegning
for ansigt og bryst lyder trosbekendelsen. Den, der døbes, svarer »Ja« til beken
delsen. Hvis det er en voksen, der bliver døbt, knæler han/hun, og præsten
hælder tre håndfulde vand over hans/hendes hoved med ordene:
Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
(fra Dåbsritualet)

Efter dåben bedes Fadervor, som er den bøn, Jesus lærte sine disciple at bede.
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NADVER
Nadver (også kaldet altergang) finder sted i sidste del af gudstjenesten. Alter
bordet er dækket til fest med dug, blomster, lys og nadverens brød og vin. Ved
nadveren uddeler præsten et lille brød og lidt vin til kirkegængerne med ordene:
Dette er Jesu Kristi legeme. Dette er Jesu Kristi blod.
(fra Nadverritualet)

Nadveren er et åbent fællesskab. Man skal ikke besidde en bestemt mængde af
tro for at kunne deltage.
Et menneske skal kun døbes én gang, mens nad
veren gentages hele livet igennem.
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TROSLÆRE
GUD KOMMER OS I MØDE
Dåb og nadver er synlige og kropslige tegn på, at Gud kommer os i møde. Vi
mærker vandet og smager brødet og vinen og hører ordene om, at Gud gør os
til sine børn og tilgiver vores synder.

DÅBENS BETYDNING
Folkekirkens tradition med barnedåb understreger, at det er Gud, der handler
i dåben. Mennesket modtager dåben i tro og tak uden at kunne give noget til
gengæld. Derfor giver det god mening at døbe de små børn.
I dåben fødes vi på ny til et liv i fællesskab med Jesus Kristus. Dåben er Guds
gave, hvor vi bliver hans børn og modtager Helligånden med syndernes for
ladelse og det evige liv.
Med dåben er mennesket renset én gang for alle. Det betyder ikke, at kristne
er fejlfrie eller undgår lidelser. Det betyder derimod, at vi er omsluttet af Guds
tilgivende kærlighed og må leve i tillid til, at Jesus Kristus er med os alle dage.
Når vi har modtaget dåbens gave, er det vores opgave som døbte mennesker at
leve et liv i kærlighed til Gud og vores næste og at kæmpe mod det onde.
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NADVERENS BETYDNING
Den sidste aften, Jesus levede, holdt han måltid med sine disciple. Da han ud
delte brødet og vinen, kaldte han det sit legeme og blod. Det er et tegn på, at
han i sin død ofrede sig i kærlighed for alle mennesker. Jesus sagde, at disci
plene skulle gentage måltidet efter hans død. Derfor fejrer vi nadver søndag
efter søndag.
Kristne tror, at Jesus Kristus er til stede gennem brødet og vinen. Således un
derstreger nadveren fællesskabet mellem Gud og mennesker. Vi bliver tilgivet
og får mod til at leve. Samtidig erfarer vi et fællesskab med dem, vi fejrer nadver
sammen med.
I nadverens måltid mødes fortid, nutid og fremtid. Vi mindes Jesu sidste måltid
med hans disciple. Vi oplever, at Jesus er nærværende hos os her og nu gennem
brødet og vinen og ordene. Samtidig ser vi i håb frem til fællesskabet med Jesus
og hinanden i Guds rige.
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TROENS FORTÆLLINGER
DÅB
Jesus sendte sine disciple ud i verden med disse ord, som også læses ved enhver
dåb:
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle
folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens
og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har
befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.
(Matthæusevangeliet 28,18-20)

Endnu en bibeltekst læses ved dåben. Denne beretning er relevant, både når
børn og voksne døbes, fordi vi alle er Guds børn.
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; di
sciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde
til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i,
for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager
Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog
dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.
(Markusevangeliet 10,13-16)
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NADVER
Jesus siger om sig selv, at han er livets brød:
Den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna
i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen,
gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er
kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig
tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for
verden.
(Johannesevangeliet 6,48-51)

Aftenen før Jesus blev korsfæstet, indstiftede han nadveren:
Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav
sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit le
geme.« Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik
alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til
syndernes forladelse.«
(Matthæusevangeliet 26,26-28)
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TROS-INTERVIEW
K R I S T U S -V E J E N

M er en kvinde på 52, som blev døbt i 2004. Hun er medlem af folkekirken. M fortæller:

Jeg blev døbt, fordi jeg tror på Jesus. Efter at jeg så en film om Jesus
og læste Bibelen på mit eget sprog, troede jeg på Jesus. Jeg drømte
også om Jesus, og jeg blev kristen.
Det var en stor dag for mig, da jeg blev døbt. Jeg taler hele tiden med
Jesus. Jeg mærker, at han hjælper mig. Nadver betyder for mig, at
Jesus bliver en del af min krop.
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