
Teser om nattvardsgemenskap med dem som tror annorlunda
av C.F.W. Walther

Dessa teser presenterades av Walther 1870 när västra distriktet för den tyska evangelisk-
lutherska synoden (Missouri, Ohio och andra stater) hade sin ”convention”.

Originalets titel lyder "Thesen über Abendmahlsgemeinschaft mit Andersgläuben". 
Översättningen till svenska utgår från den engelska översättning som gjorts av Laurence 
White 1990. Översättningen till svenska är på några punkter en lätt bearbetning och tes 12 
har överhoppats (se nedan).

Tes 1
Den sanna synliga kyrkan i absolut mening, eller delar av den, är den kyrka där Guds ord 
predikas rent och de heliga sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse.

Tes 2
En gemenskap där Guds ord tydligt förnekas eller där en tydlig förnekelse av Guds ord 
tolereras är inte en sann, ortodox kyrka utan en falsk, heterodox kyrka eller en sekt.

Tes 3
Varje troende människa ser som en kär plikt1 att känna igen den sanna synliga kyrkan och 
ansluta sig till den, om hon har möjlighet till det.

Tes 4
Varje troende människa vill av kärlek till Frälsaren och Guds ord2 undvika heterodoxa kyrkor. 
Om hon tillhör en heterodox kyrka är det hennes plikt att avsäga sig detta medlemskap och 
skilja sig från den.

Tes 5
Sanna kristna finns också inom heterodoxa gemenskaper som en följd av okunnighet.

Tes 6
De som är medvetna om att deras kyrkogemenskap delvis är avfällig och ändå fortsätter att bli 
kvar inom denna gemenskap ska inte betraktas som svaga utan är antingen ljumma, sådana 
som Herren ska spy ut ur sin mun, eller epikureiska skeptiker som i sina hjärtan likt Pilatus 
frågar: "Vad är sanning?"

Tes 7
Huvudsyftet med nattvarden är att vara ett medel genom vilket löftena om nåd erbjuds, 
förmedlas och tillägnas. Nattvarden kan liknas vid ett sigill, en garanti och ett bevis som 

1 Ordagrant står ”is obligated”. Bara evangeliet kan ge kraft till ett avståndstagande från unionism efter det att 
man fått kunskap om vad Bibeln lär i detta ämne.

2 ”Av kärlek till Frälsaren och Bibelns ord”: ordagrant står här endast ”is obligated to”. ”His obligation” i nästa 
rad har ordagrant översatts med ”hennes plikt”.



bekräftar dessa löften. Förutom detta huvudsyfte är nattvarden ett tydligt vittnesbörd om 
gemensam bekännelse, ett tecken på gemensam tro. Därför är nattvardsgemenskap 
kyrkogemenskap.

Tes 8
Nattvarden har inte instiftats för att göra människor till kristna. Den instiftades för att stärka 
tron hos dem som redan är sanna kristna. Därför ska inte nattvarden erbjudas den som visat 
sig vara en falsk kristen.

Tes 9
I nattvarden är Kristi kropp och blod verkligen närvarande. Kristi kropp och blod utdelas och 
tas emot av varje nattvardsgäst. Därför kan inte nattvarden utan allvarlig synd räckas åt den 
som inte tror denna hemlighet. 

Tes 10
Nattvarden är ett tecken på gemensam trosbekännelse och lära hos dem som firar nattvard 
tillsammans. Ett nattvardsbord öppet för medlemmar i heterodoxa gemenskaper strider därför 
mot
1. Kristi instiftelse
2. uppmaningen till de troende att vara ett i tro, lära och bekännelse
3. vår kärlek till dem som nattvarden ges åt
4. vår kärlek till våra medtroende, särskilt de svaga som genom en sådan praxis skulle ta 
allvarlig anstöt
5. förmaningen att inte göra sig delaktig i andras synder.

Tes 11
Vi fäller ingen exkommunicerande dom över medlemmar i heterodoxa gemenskaper eller 
förklarar dem vara heretiker eller fördömda, när vi vägrar dem tillträde till nattvardsbordet 
inom den lutherska kyrkans gemenskap. De är bara utestängda från vårt nattvardsbord fram 
till dess att de genom sin separation från den falska gemenskapen blir eniga med den renläriga 
kyrkan.

(Tes 12, som är svåröversatt via den engelska översättningen och här har överhoppats, 
anknyter enligt Walthers kommentar av tesen till de historiska motsättningarna mellan 
lutheraner och reformerta på Luthers tid och tiden därefter.) 

Tes 13 
Ju mer unionism och synkretism blivit vår tids synd och dominerande förvanskning av 
kristendomen, desto mer kräver nu lojaliteten mot den renläriga kyrkan att
Herrens nattvard inte missbrukas som ett medel för yttre gemenskap utan inre enhet i tron.

              Översättare: Seth Erlandsson


