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Det siste måltid
Mark 14,12-17; Joh 13,2.4-9.12-15; Luk 22,15-20.
På den første dagen i de usyrede brøds høytid, da påskelammet ble slaktet, spurte
disiplene ham: «Hvor vil du vi skal gå og gjøre i stand så du kan holde påskemåltid?»
Da sendte han to av disiplene sine av sted og sa til dem: «Gå inn i byen! Der vil en
mann som bærer en vannkrukke, møte dere. Følg etter ham, og der han går inn, skal
dere si til eieren av huset: ‘Mesteren spør: Hvor er rommet der jeg kan holde
påskemåltid med disiplene mine?’ Da skal han vise dere et stort rom ovenpå, gjort
ferdig med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand for oss.» Disiplene gikk da av
sted og kom inn i byen. De fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand
påskemåltidet.
Da det ble kveld, kom Jesus dit med de tolv.
De holdt måltid. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede
og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes
føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet. Han kommer til Simon
Peter. Peter sier: «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår
du ikke nå, men du skal forstå det siden.» «Aldri i evighet skal du vaske føttene
mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus.
Da sier Peter: «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også!»
Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved
bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller
meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er
herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske
hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også
dere gjøre
Han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere
før jeg skal lide. For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er
blitt fullendt i Guds rike.» Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og
del det mellom dere. For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets
frukt før Guds rike er kommet.» 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.» På samme måte
tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som
blir utøst for dere.»
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