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BISKOPSMÖTETS BESLUT OM MÖJLIGHET FÖR EN MEDLEM I EN ANNAN KYRKA
ATT DELTA I NATTVARDEN
Bestämmelserna om nattvardsfirande ändrar den 1 november 2017. Biskopsmötets beslut om möjlighet för en
medlem i en annan kyrka att delta i nattvarden har publicerats i Kyrkans författningssamling (nr 126). Beslutet
finns som bilaga till detta cirkulär.
Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 11 § 3 mom. i kyrkoordningen fattat ett beslut om att tillämpa nattvardsgästfrihet i vår kyrka. Bakgrunden till beslutet är att mässorna i takt med att den kulturella mångfalden och de ekumeniska äktenskapen ökar allt oftare besöks av medlemmar från andra kyrkor. Principen om nattvardsgästfrihet
tillämpas till exempel i de nordiska lutherska kyrkorna och i den anglikanska kyrkogemenskapen.
Biskopsmötets beslut gör det möjligt för medlemmar i kyrkor med vilka vi inte har avtalat om nattvardsgemenskap
att i enskilda fall delta i nattvarden. Som kristna kyrkor räknas enligt den ekumeniska definitionen samfund som
bekänner Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och som därför strävar efter att tillsammans
fullgöra sin gemensamma kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och den heliga Anden, till ära.
För att få delta i nattvarden ska man vara döpt och ha rätt att ta emot nattvarden i sin egen kyrka. Nattvardsgästen
ska också godkänna den lutherska uppfattningen om nattvarden som en måltid där Kristus verkligen är närvarande
och syndernas förlåtelse ges.
Med uttrycket i enskilda fall hänvisas till att det gäller den enskilda situationen och pastorala behov. Det är inte
fråga om att bedöma antalet gånger. Personer som lever i ett ekumeniskt äktenskap eller inflyttade vars egen kyrka
inte har verksamhet inom rimligt avstånd kan till exempel delta upprepade gånger. Till enskilda fall kan man
också räkna gudstjänster i vår kyrka där ekumeniska gäster medverkar.
Finlands ortodoxa kyrka och Katolska kyrkan i Finland har uttryckt en tydlig linje, att deras medlemmar av läroskäl inte kan delta i den lutherska nattvarden. Präster som ger anvisningar om nattvarden ska komma ihåg denna
ekumeniska utgångspunkt, även om beslutet om deltagande i slutändan fattas av individen.
I den nya situationen rekommenderas att man i församlingen och också i samband med mässan ger undervisning
om nattvarden. Det här kan man göra till exempel i gudstjänstens inledningsord, i predikan, i ett tryckt programblad eller i ett informationsblad som finns kontinuerligt tillgängligt i kyrkan.
Närmare upplysningar ges av biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189, jyri.komulainen@evl.fi
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