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VEILEDERHILSEN TIL SYNODEBLADET, 1999. 
Kjære brødre og søstre i SKG! 

Først vil jeg få hilse hver enkelt av dere med den Apostoliske hilsen: 

Nåde være med dere, og Fred, fra Gud vår Far, og Herren Jesus Kristus! 

Jeg sender mine hjerteligste hilsener til hver enkelt på det sted og i det kall du står! 

Jeg må få vende meg til dere med ønske om forbønn. På mange måter har det vært en svært meningsfylt 
oppgave å bli kalt, og få gå inn i tjenesten som Veileder. Men den åndelige utfordringen og striden i det 
kallet jeg er gått inn i, og som jeg tror venter er ikke til å ta feil av. Dette gjelder også SKGs kall. Derfor 
må vi, slik jeg sa til de av dere som var på Landsstevnet på Bygdøy i fjor: Ned på kne! 

Jeg merker tydelig at den onde forsøker seg mere enn noensinne. Her vil jeg selv leve i  og overgi dere til 
Ordet:  "Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å 
finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen! Dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må 
gjennomgå de samme lidelser. En kort stund må dere nok lide; men all nådes Gud, som ved Kristus 
har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på 
fast grunn. Makten er hans i evighet. Amen."(1.Pet. 5, 8-11) 

Jeg vil også gjerne få dele med dere noen linjer fra prekenen jeg holdt i hovedkirken hjemme på 
Skjærtorsdag i år over Joh.6,52-65. 

Jeg kom da inn på hovedstykkene i nattverdsakramentet etter Den Lille Katekismen. Det første av disse 
stiller som kjent spørsmålet: 

Hva er nattverden? 

Og svaret som gis er dette: 

Det er vår Herre Jesus Kristi sanne legeme og blod under brødet og vinen, innstiftet av Kristus selv for 
oss kristne for at vi skal ete og drikke det. 

Hve betyr dette? 

Jo, rett og slett at Jesus tar usyret brød, og knytter sitt Ord til det. «Dette er mitt legeme», sier Han. Dette 
ER, det innebærer det som det sier: Brødet som Jesus knytter sitt Ord til, det er, det blir bærer av Hans 
legeme. 

Men ikke bare dette. Nattverden er også at Jesus tar kalken med vin og knytter ved sitt Ord sitt blod til 
den. "Dette ER mitt blod." ER altså. Ikke symbolsk. Men realistisk, virkelig, bokstavelig talt! Ofte kaller 
vi dette for realpresensen. Vinkalken inneholder altså Jesu Blod som ble utøst for mange på korset. 

Ved Jesu innstiftelsesord oppstår en hemmelighetsfull forbindelse mellom Han selv på Skjærtorsdag, 
Hans verk på Golgata og brødet og vinen her på alteret. Jesu offerlegeme som sonet all verdens synder 



bæres ut i brødet, og Jesu offerblod som dekker våre synder overfor Guds vrede over synden bæres ut i 
kalken. «Den nye pakt i mitt blod», sier Jesus også i innstiftelsesordene. 

Hvem kan forstå at Han kommer til oss i usyret brød og vin av druer, og at Han er sant og virkelig 
tilstede i, med, og under disse elementene? Dette er Hans eget mysterium. Men også Hans sanne løfte. Vi 
kan ikke forstå det, men kan få tro det, klynge oss til det. Fordi Guds Ord sier det! 

«Om våre øyne ble åpnet ved alterringen, slik at vi kunne se det usynlige, skulle vi se Herren selv stå ved alteret, 
gjennomstrålt av Himmelsk klarhet, like virkelig som noen av oss, og likevel fylt av en Herlighet som ingen av oss eier, 
akkurat slik Han viste seg for disiplene etter oppstandelsen. Vi skulle se Herren løfte hendene og velsigne brødet og kalken, 
slik som Han gjorde den natten han innstiftet nattverden. Vi skulle se Ham gå langs alterringen og selv rekke oss sine gaver, 
og vi skulle få se hvordan gavene, det hvite brødet i hans hånd og den røde vinen i kalken begynte å stråle av samme 
himmelske klarhet, og formidler samme overjordiske liv som var i Ham selv.»(Bo Giertz, Grunden, 1942) 
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