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Samtale-ark.   
Jan Holm Mortensen: Jesus og de jødiske fester. 

Påskemåltidet: En af de ting i Jesu liv, vi får allermest at vide om.

Video 3: Påske 2.

 vaskede deres fødder (Joh 13): ikke inde under et bord, men de stak benene bagud, når de lå. Også  

 om det bitre i slaveriet), en «grød», der ikke er nævnt i GT, men blev brugt på Jesu tid: en sød 

 Begyndte ved udfrielsen af Egyptens slaveri. 

Y 4. Bæger: Håbets bæger. «Hallel» anden gang.

Man spiste sig gennem frelseshistorien: 4 kopper/bægre vin, bitre urter (bitter salat - smagen skal minde 

 frugtgrød. Synet af den skal minde om, at de som slaver blev sat til at ælte tegl af ler.

Y 1. Bæger: Helligelsens bæger. Taksigelse. Salat dyppes (1. dyp).

På Jesu tid: Man lå ned og spiste: på hynder Mark 14,15; Luk 22,12. Joh 13,23: «lå til bords». Jesus  

Y 2. Bæger: Forklaringens bæger. Brødet brydes. Bitre urter. Frugtgrød (2. dyp). Påskelammet  

Y 3. Bæger: Velsignelsens bæger. Afsluttende bordbøn.
    spises. Sønnens tre spørgsmål. Faderens forklaring. «Hallel» (lovsang fra Sl 114 -118). Første gang.

Y    Rituel håndvaskning.

 i omverdenen (Rom, Grækenland ...) lå man ned, når man var til middag. 

 Vin: I hvert fald senest år 200 f.kr: vinen kom ind i måltidet, vin som symbol på glæde.

 - Man havde på Jesu tid tre brød ved måltidet, hvor det var det midterste brød, man brød. Måske 

Hvorfor indstifter Jesus det nye måltid i brød og vin og ikke i lammekød, som jo ellers er det helt 

 Judas. Måltid og dypning af brød. Indstiftelse af nadveren «Den nye pagt». a) brødet brydes                   

 Det siger os om nadveren: her er INGEN rang!!  ALLE er lige!

 b) Velsignelsens bæger (1 Kor 10,16) «Dette er mit blod». Aldrig mere drikke af vintræets frugt. Da 

sine disciple på den måde?

 (Jesus beskriver her sig selv som påskelammet). 

Prøv at gennemgå det jødiske påskemåltid på Jesu tid og så de ting, 

 Fodvaskning (hvor man ellers havde håndvaskningen).  

 centrale i det oprindelige påskemåltid?

Hvad siger Jesus ved at bruge påskemåltidet? 

Hvad fortæller Jesus med at placere 

 de havde sunget lovsangen (Salme 114-118).

 provokerende. Derfor kom deres diskussion (Luk 22,24-34).

 - Ritualet på Jesu tid var påvirket af jødedommen, der også prægedes af jøder, der boede så langt  

 vi et ublodigt påskemåltid. 

 lammets blod. Og det brudte brød mindede om det brudte lam. 

Hvad siger han med de ting, han ændrer?

 symboliserede de Abraham, Isak og Jakob - så er det Isak-brødet, der brydes - ligesom Isak skulle 

Jesus ændrer ved under sit sidste påskemåltid inden han dør. 

 - Det nye måltid har ikke noget nyt offerdyr hvert år. Jesus ofrede sit blod én gang for alle. Så nu får 

 væk at man ikke kunne komme til templet og slagte påskelammet. Her bliver vinen symbolet på 

 - Forbindelse mellem brød og kød: Brødet er «Livets brød» Joh 6: «Spise mit kød og drikke mit blod» 

Pladserne ved bordet (ikke helt sikkert, men ret sandsynligt): Jesus placerede dem fuldstændigt uventet og 

 Jesus brød brødet under 2. Bæger «Dette er mit legeme». Og da det dyppes, får vi episoden med  

Samtale: 

Jesu sidste måltid:

Prøv at gennemgå bordplaceringen. 

 have været ofret (og Jesus er så den Isak, der blev ofret). 
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