5 april 2012

Skärtorsdagen – Det nya förbundet

Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram
till Jesus och frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden
åt dig?” Han svarade: ”Gå in till staden och hälsa den och den att er
mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig
med mina lärjungar.” Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de
ordnade för påskmåltiden.
På kvällen lade han sig till bords med de tolv. Medan de åt sade han:
”Sannerligen, en av er skall förråda mig.” De blev mycket bedrövade
och började fråga honom, en efter en: ”Det är väl inte jag, herre?” Han
svarade: ”Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig,
han skall förråda mig. Människosonen går bort, som det står skrivet
om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir
förrådd! Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade
blivit född.” Judas, som skulle förråda honom, sade: ”Det är väl inte jag,
rabbi?” Jesus svarade: ”Du har själv sagt det.”
Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt
han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min
kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den
åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet
som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er: nu
kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag
då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike.”
När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.

Reflektion

Under denna fastetid får vi tacka och lova Jesus Kristus som hjälper
oss att se utöver egenintressen och maktpositioner och leder oss in i en
djupare gemenskap med honom och med varandra. Vi brukar kanske
se bägaren endast under det ögonblick då vi tar del av den i nattvardsstunden. Jesus inbjuder oss att ha den för våra ögon dagligen, som en
symbol för nåden och förlåtelsen.

Andlig övning

Skriv ner områden, frågor eller situationer som väcker ångest, rädsla
eller stark oro hos dig. Pröva att be över de situationerna med Jesu ord:
Fader! För dig är allting möjligt. Ta denna bägare [vad som gäller i din
situation] ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.

Samtalsfråga för gruppen

När vi möter förlåtelse, ger eller tar emot, vad händer då i oss?

Inslag i gudstjänsten

Bjud in till en nattvardsandakt på kvällen. Sitt gärna runt ett bord i
församlingssalen och inled med en enkel måltid. Låt delandet och gemensam läsning vara ett bärande inslag i samlingen.

Bön

Matteusevangeliet 26:17–30

Gud, vi ber om nåd för det vi misslyckats med. Vi ber om förlåtelse för
det vi gjort fel mot andra. Vi ber om att din vilja, Gud, ska ske.
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