Bibelske fortællinger

Skærtorsdag

Skærtorsdag – den sidste nadver
(Tekst: Matthæusevangeliet 26,17-30)
Jesu sidste måltid med disciplene.
På påskefestens første dag kom disciplene
hen til Jesus. ”Hvor vil du gerne have, vi gør
klar til påskemåltidet?” spurgte de. Han bad
dem gå ind i byen og opsøge en bestemt
mand. Fortæl ham, at jeres rabbi har sagt:
”Der er ikke langt igen, jeg vil holde påske
hos dig sammen med mine disciple.”
Disciplene gjorde, som Jesus sagde, og
forberedte måltidet.
Om aftenen gik Jesus til bords med de tolv
disciple, og under måltidet sagde han: ”Der
er noget, jeg vil sige til jer. Der er en af jer,
der vil forråde mig.” De blev dybt ulykkelige
og spurgte alle sammen en efter en: ” Det er
vel ikke mig?” Jesus svarede: ”Det er en, som
sidder og spiser sammen med mig, som vil
forråde mig. Men ham, der forråder mig, han
kommer til at ønske, at han aldrig var født.”
Judas sagde også: ” Det er vel ikke mig,
Rabbi?” Og Jesus svarede: ”Du sagde det
selv.”

Fra altertavlen i Kvong kirke. Judas yderst til
venstre

Baggrund

Mens de spiste, tog Jesus et brød. Han
velsignede det, brækkede det over og gav det
til disciplene. ”Værsgo,” sagde han, ”spis det,
for det er min krop.” Han tog også et bæger
med vin, takkede Gud og lod bægeret gå
rundt: ”Drik alle sammen af det. Det er mit
blod. Jeg skal slås ihjel for menneskers skyld,
for at man kan få tilgivelse for det, man har
gjort forkert”. Så sang de påskesalmerne og
gik ud til Oliebjerget.
På vejen sagde Jesus til dem: ” I nat vil I alle
sammen svigte mig.” Peter protesterede.
”Måske vil alle de andre svigte dig, men det
vil jeg ikke.” ”Hør hvad jeg siger, Peter,”
svarede Jesus. ”Inden hanen galer i morgen
tidlig vil du hele tre gange have sagt, at du
ikke kender mig.” ”Aldrig!” svarede Peter.
”Heller ikke selv om jeg så skal dø sammen
med dig.” Det samme sagde de andre.

Altertavle med den sidste nadver som motiv
Kvong kirke

