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Luk. 22.14-23
Nattverden
14 Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. 15 Og han sa til dem: 
«Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. 16 For jeg 
sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» 17 Så tok 
han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. 18 For jeg sier dere: Fra 
nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» 19 Så tok han et 
brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til 
minne om meg.» 20 På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den 
nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.
    21 Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg. 22 For 
Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt. Men ve det mennesket som forråder 
ham!» 23 Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette.

Selve ordet skjær kommer fra gammelnorsk skira som betyr renselse, og 
viser trolig til fortellingen om da Jesus vasker disiplenes føtter. Hendelsen 
er gjengitt hos Johannes og skjer før påskemåltidet hvor nattverden 
innstiftes.

Teksten fra Lukas beskriver et fellesskap rundt bordet. Venner som samles
for å spise og drikke. Jødene holdt påskemåltid for å feire og minnes den 
gangen israelittene ble befridd fra slaveriet i Egypt.
Måltidet denne påskehøytiden var ekstra viktig for Jesus. «Han lengtet 
inderlig etter å holde påskemåltid med disiplene» fordi han visste hva som
lå foran ham og tiden til hans død nærmet seg.
Selve måltidet ble holdt etter den tidens tradisjon og det skjedde ingen 
store mirakler eller undre. De spiser, og Jesus holder en tale til disiplene. 
Likevel blir dette måltidet så viktig, underveis skjer det noe som blir helt 
sentralt for troen vår. Jesus innstifter en ny pakt. Den gamle pakten som 
israelittene hadde fått, ble avløst av en ny. Påskelammet de var samlet 
rundt hadde vært israelsfolkets vei til frihet. Nå innstifter Guds sønn Jesus 
en ny pakt. Han er selv lammet. Han gir kroppen og blodet sitt for oss, så 
vi kan få eie friheten!

Når vi er i store selskaper (ja, vi drev med det før pandemien...) eller er 
gjester ved store anledninger, er det ekstra stas å få sitte nærme 
hedersgjesten. Husker du når du var i bursdag som barn, og fikk sitte ved 
siden av bursdagsbarnet? Da var du litt opphøyet, det ble bevist at du var 
en viktig person for bursdagsbarnet, den beste vennen kanskje. Det gjaldt 
å nyte det for neste år var kanskje plassen gitt til en annen...
I andre sammenhenger som bryllup og konfirmasjon er det mer eller 
mindre skrevne regler for bordplasseringen, og ofte havner de fjerne 
slektningene lengst unna brudepar eller konfirmant.
Hvis Jesus inviterer deg til måltid og fest, hvor vil du bli plassert? Ved 
siden av fordi han er så viktig for deg og du for han, eller langt unna fordi 
du har kuttet han litt ut eller ikke ønsker hans fellesskap lenger?



La noen vers fra salmen «Sett meg så jeg ser deg Jesus» av Jonas 
Pettersen være vår bønn om å søke nærhet og fellesskap med Jesus 
gjennom alle faser av livet.

Sett meg så jeg ser deg, Jesus, sett meg opp til deg, 
Så at dine kjære øyne festes kan på meg!

Sett meg så jeg ser deg, Jesus, still deg foran meg, 
Så at mine trette øyne hvile kan på deg!

Sett meg så jeg ser deg, Jesus, døende for meg,
for at jeg rettferdig, salig skal tilhøre deg!

Sett meg så jeg ser deg, Jesus, nå i denne stund,
Ånd på meg og la meg se deg, som min frelses grunn!

Sett meg så jeg ser deg, Jesus, som mitt liv, min skatt,
Sett meg så jeg ser deg, Jesus, i dødsmørkets natt!

Med ønske om en god påske til alle!

Else Marie Breda
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