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Oversatt av Rainer Irslinger.
Skjærtorsdag
Navnet skjærtorsdag har sin opprinnelse i det norrøne ord ”skira” som betyr å rense. Dette er i
kristen forstand altså en renselsestorsdag. Skjærtorsdag hører med til påskens triduum (3
dager): skjærtorsdag, langfredag og påskenatt. I kirken har man herved i lang tid konsentrert
seg hovedsakelig om Jesu død. Langfredag og påskenatt hører sammen - uten død ingen
oppstandelse.
Fotvaskingen (som Jesus utførte på disiplene), innstiftelsen av nattverden, Jesu bønn på
oljeberget og Jesu utlevering til hans forfølgere er hovedmotivene for denne festen på
skjærtorsdagskveld.
Det kan ha skjedd slik på denne torsdagen for snart 2000 år siden:
Klokken 22.00: på vei til oljeberget.
Jerusalem, år 30, et rom i andre etasje i et hus et eller annet sted i Jerusalem. Jesus og hans
disipler avslutter sitt kveldsmåltid. Dette måltid kommer til å gå inn i kristendommens historie
som ”det siste måltid”. Den lille gruppen bryter opp for å oppsøke plassen, der man skal sove.
Stemningen blant apostlene er nedtrykt, fordi mesteren har gjort antydninger om hans nære
død. Forresten, en disippel mangler: Judas. I dagene før påske (påske er den høyeste jødiske
fest) presser tusenvis av pilegrimer seg gjennom de trange gatene i Jerusalem. Nå om natten
er gatene tomme. Gruppen forlater byen og klatrer ned i Kidrondalen.
Klokken 23.00: ankomst i Getsemane.
Gruppens mål er oljeberget på den andre siden av dalen. Ved fjellets fot ligger Getsemanehagen, sovestedet. Her i Getsemanes stillhet ønsker Jesus å hvile. Men denne gangen lykkes
han ikke med det. Han vet, at hans motstandere vil ha han vekk. Den nære døden trenger seg
inn i Jesu bevissthet og rammer han med full kraft. Ennå kunne han rømme. Men han blir. I
bønnen finner han klarhet og trygghet. Han er villig til å ta imot denne konfrontasjonen.
Klokken 24.00: Jesus blir tatt til fange.
I Getsemane kan det plutselig høres et kommandorop, utløst av tempelpolitiet og
øversteprestens vektere. Blant dem er Judas. Disiplene er fullstendig forvirret og overrumplet.
De har ingen sjanse mot soldatenes våpen og de flykter så fort de kan. Jesus blir bundet og
ført vekk. Alt dette må skje uten mye oppstyr, fordi tusenvis av pilegrimer overnatter der ute
på markene under åpen himmel. Et opprør er det verste soldatene og deres oppdragsgivere i
Jerusalem kan tenke seg.
Nattverdfeiringen
Nattverdfeiringen på skjærtorsdagskveld åpner de 3 påskehøytidsdager om lidelsen, døden og
Kristi oppstandelse. Disse dagene er kirkeårets midtpunkt, hvor de kristne feirer sin tros
egentlige kjerne. ”Vi feirer Jesu minne i skramentet, dvs. i et tegn, som Jesus selv har
innstiftet og som er virkelighet. Det er måltidets tegn, brødets og vinens tegn.” Under den
siste nattverden har Jesus informert disiplene om hans nære død på korset.
Innstiftelsesordene begynner slik: ”I den natt, da Jesus ble forrådt….” Dette er i dag!
Her blir vi innhentet av hendelsen fra den gangen og den blir til realitet!

I evangeliet leser vi, at Jesus vasket disiplenes føtter. Dette var slavenes jobb den gang. Jesus
selv har gjort seg så liten! Så stor er hans kjærlighet til oss! Hans store kjærlighet burde være
til etterfølgelse. Derfor kan prestene, med Jesus som forbilde, utføre fotvasking på denne
dagen. Allerede i år 694 ble det, i denne sammenheng, vasket føtter i Spania. På 1100-tallet
var denne messen, på skjærtorsdag, kjent i Roma.
Ved messens slutt blir alle pyntegjenstander og duken fjernet fra alteret, tabernakelet åpnes og
vin og hostie blir tatt ut. Man føler at de kommende 2 dagene må være viet til sorgen og
ettertanken.
I spesielle bønnetimer eller i stille bønn minnes de troende om hendelsen ved oljeberget.
Orgelet, klokkene og alterbjellene tier stille fram til påskenattens Gloria.
I tilbedelsestimene fram til midnatt (også kalt oljebergtime) ledsager vi Jesus til oljeberget i
bønn, hvor han den gang i sin store nød tryglet Faderen om hjelp.
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