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Den siste kvelden. Fortetta stemning.  Fellesskap. Måltid. 
Dirrande ord. Gave. Svik. Tretting.  Jesus og læresveinar.   
 
Forresten: Ikkje læresveinar, men apostlar, seier Lukas. For kvart 
evangelium har sitt preg på den siste kvelden.  Lukas kallar dei 12 
for apostlar denne kvelden.  For det som nå skal skje, er 
kyrkjehistorie. Nå vil Jesus byggja si kyrkje, sitt rike på jorda. Nå 
skal ny pakt med Gud opprettast. Nå skal eit nytt gudsfolk 
innviast.  Dei skal få eit måltid til å halda fast på kven dei er og 
kva den nye pakta byggjer på. 
 
Apostlar kallar Lukas dei 12 denne kvelden.  Og for riktig å 
understreka kva som er hans særlege innfallsvinkel til innstiftinga 
av nattverden, begynnar han slik:  
"Då tida kom..."  Nattverden er sett inn i eit tidsperspektiv. 
 
Det er så mange slags briller å ha på nasen når me ser inn i Guds 
Ord. Så mange slags spørsmål, erfaringar, opplevelsar og 
bakgrunn.  I dag kan me ta på oss tidsperspektivet sine briller 
og la det vera vår vei inn i møte med Jesus sine ord. «Då tida 
kom»… 
 
1. Me begynner med briller til å sjå langt med. Prøv å hent fram 
bildene til forhistorien og etterhistorien til dei 13 til bords i år 33. 
Sjå føre deg den lange for- og etterhistorien. 
 
Mest 1300 år tidlegare hadde Gud påbudt eit ganske bestemt 
måltid. Det skulle berga Abraham sine etterkomarar i Egypt frå 
Herren sin dødsengel. Måltidet skulle danna ei pakt med Gud. 
Teiknet var lammeblod stroke på dørkarmen. Måltidet skulle vera 
reisekost før dei tok ut i hast på veger Gud ville føra dei. Gjennom 

måltidet og utfriinga frå Egypt vart dei knytta til Gud. Dei var hans 
folk. Dei erfarte hans redning. Dei vart leda steg for steg. 
 
Det vart ein lang, brokete historie. Mange gonger på ville og 
kronglete veger. Men på ein forunderleg måte vart dei bevarte 
som Guds folk. Av dei aller viktigaste instrumenta var 
påskemåltidet. Kvar påske når dei åt påskelammet, braut brødet, 
drakk av dei 4 etterfylgjande begera med vin innimellom bønnene 
som minte om Guds trufasthet i historien deira, så skjedde det 
noko med dei. Då steig det fram i minnet på alle som deltok, kor 
stor, mektig, hellig og kjærleg Gud var. Dei vart befesta i sin eigen 
identitet:  Dei var Guds folk! Dei var det folket Gud hadde gitt sine 
løfter. Dei var det folket Gud hadde bunde til seg med pakter. 
Med Abraham, Isak og Jakob. Paktsvilkåra hadde dei fått hogd i 
stein i 10 bud på Sinai. Dei var eit folk som strevde fælt med å 
leva etter Guds vilje – og liknar andre i det -, men dei trudde at 
Gud var endå meir trufast enn dei var trulause.  Så dei stolte på 
løftene til Abraham og David med etterkomarar. Me kallar det i 
dag for den gamle pakt, det gamle testamentet. Og eg trur me 
kan sjå dei føre oss, dei som oppigjennom århundra vart styrka i 
identiteten som Guds folk kvar gong dei feira påskemåltidet. 
 
Men ein dag vart påskemåltidet feira som aldri før. Lukas hadde 
forstått dette og skriv i evangeliet sitt: "Då tida kom...."  Han var 
historiker, Lukas. Han såg og ville at me som les orda hans, skulle 
sjå - i langt perspektiv. Den tida som nå var komen, det var tida 
for ny pakt! Ja, nattverdinnstiftinga er faktisk den einaste gongen 
Jesus bruker uttrykket "den nye pakt". Nå skal forholdet til Gud 
byggja på ny grunn, ikkje på foreløpige ordningar som lammeblod 
på ein dørkarm. Nei den nye pakta er "i mitt blod, som vert utrent 
for dykk. Nå skal eit nytt måltid hamra dette fast i nye 
generasjonar. 
 
Det er aldeles uhøyrt nytt, det som skjer. Den gamle pakta sitt 
påskemåltid minte om gamle frelseshandlingar i Gud sin historie 
med folket sitt. Når Jesus kjem med ei heilt ny pakt, så byggjer 



den på nye hendingar som tek det gamle inn i noko nytt.  Og det 
nyaste, som alt handlar om, er Jesus sjølv!  "Dette er min kropp. 
Dette er mitt blod".  Jesus sjølv og det han utfører for oss ved å 
gje livet sitt. 
 
Tenk gjerne på det lange perspektivet når du deltek i nattverden.  
Liturgien er full av det. Du smeltar ihop med dei mange andre, det 
gamle Israelsfolket samla til påskemåltid, dei 12 apostlane på 
skjærtorsdags kvelden, alle som opp gjennom åra har fått tru seg 
som Guds folk på grunn av den nye pakta i Jesu blod. Nokre har 
gått føre. Nokre kneler og tek imot ihop med deg. Andre kjem 
etter. Nokre har du usynleg med deg fram i bønn. Du kan ikkje la 
vera. Du elskar, slik du sjølv er elska.  Du høyrer til i ein uteljande 
skare frå utgangen av Egypt til inngangen i det riket då påske- og 
nattverdmåltidet har nått si fullending. Gle deg over det lange 
perspektivet og kjenn kven de er: Guds eige folk! 
 
2. Det er også eit kort perspektiv å lesa Lukas sine ord til oss i.  
"Då kom tida..."  Ei ganske bestemt tid. Dagen før dagen. Kvelden 
før natta. Avskjedskvelden.  Det vart den lange fredagen dagen 
etter. 
 
Så det var litt av ein avskjedsgave Jesus gav dei! Ein gave med 
dobbelt innhold som er like mykje for oss som lever i dag. 
 
a)  Han gav ei tolkning av det som skulle skje langfredag. 
Midt i ei fæl melding om at kroppen hans skal brytast ned som 
brødet vert brote og blodet hans skal renna slik vinen flyt, midt i 
dette forkynner han trøst!  Dette skal gjerast "for dykk". Det skal 
opprettast ei ny pakt, den profetane hadde gitt løfte på.  
 
Me høyrde det frå Jeremia. Dette skal skje "så syndene blir 
tilgjevne"!  Ved sida av ordet om Menneskesonen som skal gje 
sitt liv som løysepenge, er dette den einaste gongen Matteus-, 
Markus- og Lukasevangeliet bringer ord av Jesus som tolkar 
betydninga av hans eigen død. Når me i dag begynner 

påskefeiringa med desse orda, så er det for at dei skal bera oss 
gjennom langfredagen sitt forferdeleg drama. Me skal ikkje festa 
oss for lenge med kor forferdeleg jødar og romarar og disiplar 
behandla Jesus. Me skal heller "la død og kors og smerte, tale, 
rope i mitt hjerte hva min frelse kostet har".  For vår del var det 
nødvendig det som skjedde. Frå Jesus si side var det frivillig. Rein 
guddommeleg kjærlighet til meg og deg. Han skulle oppretta den 
nye pakta der eg og du kan ha fred med Gud fordi me har fått 
tilgjeving for synd. Open adgang til helligdommen på grunn av 
Jesu blod, slik me høyrde i Hebrearbrevsteksten. 
 
Det er den eine sida av skjærtorsdagsgaven: Ei forkynnande 
tolkning av langfredagsdramaet. 
 
b) Den andre sida er at denne tolkninga vert boren av synlege 
middel på Guds usynlege nåde.  Nattverden gjev det korset gjev .  
Nattverden er konkret forkynnelse av korset i mitt liv. Ja, 
nattverden gjev del i Jesu død! 
 
Kan det tenkjast nokon større avskjedsgave frå Jesus til hans 
disiplar?  Eit måltid til minne om han. Eit måltid til å få del i hans 
verk på korset. Eit måltid til å ikkje føla seg forlatt av Jesus og 
utan Gud og håp i verda, men tvert om knytta til han for tid og 
evighet. 
 
Slik viser Lukas oss skjærtorsdagsmåltidet i langt og i kort 
perspektiv. Skal me våga oss å lesa denne Bibelteksten også 
med moderne briller, sjå det heile i vår tids perspektiv? 
 
3. I Bibelsk tid var gudstru ein selvfølge. Det var ikkje spørsmål 
om du trudde på Gud, men kva for ein Gud du trudde på.  I dag 
er gudstru langt frå sjølvsagt. Mange strevar med å tenkja seg 
Gud og ennå meir å sjå Gud og tru på han. Ein gjennomsnitts 
ungdom slit med å tru på ein Gud han ikkje kan sjå. Det kan fort 
bety strev med å finna ei trygg meining med livet og akseptera 



normer og moralske verdiar som kjennest viktige og forpliktande å 
leva etter. 
 
I eit moderne perspektiv er nattverden den beste gaven vår tids 
menneske kan få.  Brødet lagt i hånda og vinen på leppene fortel:  
Her er Gud!  Her er Gud i sin sjøloppofrande kjærleik til kvar 
enkelt!   
 
Kjell Arild Pollestad skriv sterkt og vakkert om dette i boka «Veien 
til Rom». Ein ung mann med tankar på mykje anna enn Gud  
reiser på ein spontan innskytelse til Roma ein påskeferie, forvillar 
seg inn i ei kyrkje på skjærtorsdag og vert gripen av det han kallar 
ein Damaskus-opplevelse. Ein visshet om at "Her er Gud"! Det får 
enorm betydning når kardinalen preiker om nattverden og legg 
vekt på kva Jesus seier: Ikkje: "Dette er et symbol på mitt 
legeme".  Men:  "Dette er mitt legeme." 
 
Lukas er den av evangelistane som når oss moderne menneske 
djupt med å visa at nattverden meir enn noko hjelper oss til å tru 
på han me ikkje kan sjå. For Lukas fortel om 2 disiplar på veg frå 
trist påske til triviell kvardag heime i landsbyen Emmaus.  Det er 
ei forteljing om at Jesus er nær på ein objektiv og reell måte når 
dei subjektivt tenkjer at han er død og ikkje fins. Men han kjem jo 
og går ihop med dei i form av ein medvandrar. Han deler måltid 
med dei. Dei gjenkjenner han sterkt når han bryt brødet. Når dei 
ikkje lenger ser han etterpå, så veit dei frå brødsbrytinga:  Jesus 
lever og er der likevel!   
 
Dette skal du få tru i dag. Det er som tunga vår må stamma når 
me skal prøva å setja ord på mysteriet. Men me prøver likevel, og 
nattverdliturgien i kveld er inspirert av ord frå Lukas om dei to som 
gjenkjenner Jesus i måltidet.  For nattverden er den plassen på 
jord me kjem nærast Jesus. Me får han sjølv i gave, så me 
moderne menneske kan tru det Bibelen lovar: Her er Gud! Livet 
mitt er verd å leva. 

«Då tida kom …» seier Lukas om kvelden då nattverden si tid 
begynte.  Så… 
 
Du kan koma til nattverdbordet i det lange perspektivet:  Du er ein 
del av Guds folk til alle tider, du får næring til å nå målet med dei 
som har gått føre og kjem etter. 
 
Du kan koma til nattverden med tanke og sinn fullstendig fylt av 
det korte perspektivet. Nå er Golgataverket mitt. Jesus har gitt 
meg det. 
 
Du kan koma som det moderne mennesket du er og jubla over 
Jesus sjølv som kjem og seier: Eg vil ha fellesskap med deg. Eg 
vil vera ein del av ditt liv. Min kropp skal verta ein del av din kropp. 
Du lever ikkje lenger sjølv. Du er krossfest med meg og eg lever i 
deg. 
 
Og kvifor ikkje kalla dette for det evige perspektivet: v.15....  Det 
sa han ikkje bare då, det gjentek han i dag. Då kan du trygt setja 
deg til bords med han. Han kan visst ikkje anna enn lengta etter 
oss, han som leid for oss. Så stor er hans kjærleik!  Og den er 
evig! 


