Påsken og messen som offergaver
Tidsbruk
Ca 45 minutter
Mål
Å reflektere over hva Kirken mener med "offer"
Å se sammenhengen mellom påskeofferet og messen forstått som offer
Du trenger
YOUCAT til alle ungdommene
Notatbøker/-papir
Penner
Bibler til alle
Utskrift av spørsmålsarket til alle
Beskrivelse
Denne aktiviteten kan enten gjennomføres som gruppearbeid eller enkeltvis. Det
avgjørende er at det er ungdommene selv som jobber med stoffet, som finner frem til de
ulike punktene og som utformer svar på spørsmålene. Bak flere av spørsmålene står det
oppgitt referanser til steder man kan lete for å finne punkter til sine svar.
Spørsmål
1. Den natten da israelsfolket dro ut av Egypt skulle de slakte et årsgammelt lam og stryke
blodet fra det over dørstokkene sine. Hvilke egenskaper skulle lammet ha? Hva tror du
lammet i denne fortellingen representerer? (Andre mosebok 12,1-14)
2. Under messen kalles Jesus "Guds lam". Hvilke andre titler på Jesus kjenner du til? På
hvilken måte er tittelen "Guds lam" annerledes enn disse andre titlene? (Åp 5,12; Joh 1,29;
Apg 4,26; Hebr 3,1; Mark 1,11; Mark 15,26; 1 Kor 5,7; YOUCAT s. 130 i margen)
3. Hva tenker du er sammenhengen mellom fortellingen om israelsfolkets slakting av det
årsgamle lammet og det at vi kaller Jesus "Guds lam"? (1 Kor 5,7; YOUCAT s, 130 i
margen)

4. I slaktingen av påskelammet, ligger en tanke om at lammet representerer noe eller
noen. Lammet slaktes i stedet for Israels førstefødte, og lammets blod markerer dette på
israelsfolkets dørstokker. Finner du noen paralleller fra dette til Jesu død? Hvem og hva
representerer Jesus forstått som "Guds lam"?
5. Under messen – etter forvandlingen av brødet og vinen og før vi alle får motta
kommunionen – løfter presten opp den konsekrerte hostien (brødet) og sier "Se, Guds
lam, se ham som tar bort verdens synder. Salige er de som er kalt til Lammets bord". Hva
er veien fra Jesu offer på korset til det at vi kaller brødet under messen "Guds lam"? (1 Kor
11,24-29; YOUCAT 212)
6. Paulus gjør det tydelig i sitt første brev til korinterne (1 Kor 11,24-29) at
nattverdselementene (brødet og vinen) virkelig er Jesu kropp og blod, eller Jesu legeme
og blod, som vi hører i liturgien. Tiden opphører i liturgien, og vi blir samtidige med Jesus.
På hvilken måte tenker du at deltagelse i messen også er en offerhandling for hver og en
av oss?
7. Under messen er det en del som heter offertorium. Det er når presten gjør klar brødet
og vinen og når menigheten samler sammen kollekten. Her er vi alle invitert til å bære frem
egne offer, indre og ytre. Hva tenker du menes med dette? (YOUCAT 212)

