
Luk 22. 14-20

Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet 
sammen med apostlene. 1Og 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.”



Matt 26. 26-29
Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket 
og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og 
spis! Dette er min kropp.» Og han tok et 
beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av 
det! For dette er mitt blod, paktens blod, 
som blir utøst for mange så syndene blir 
tilgitt. Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg 
ikke drikke av denne frukten av vintreet 
før den dagen jeg drikker den ny 
sammen med dere i min Fars rike.» 



Apg 2.46
Hver dag holdt de trofast sammen på 
tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og 
spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. 



Luk 14, 15-23

En av gjestene som hørte dette, sa til ham: «Salig 
er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men 
Jesus sa til ham: «Det var en mann som 
ville holde et stort gjestebud, og han 
innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, 
sendte han tjeneren sin av sted for å si til de 
innbudte: ‘Kom, for nå er alt ferdig!’



Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter 
den andre. En sa: ‘Jeg har kjøpt et jordstykke og 
må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg 
unnskyldt.’ En annen sa: ‘Jeg har kjøpt fem par 
okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å 
ha meg unnskyldt.’ Og en tredje sa: ‘Jeg har giftet 
meg, derfor kan jeg ikke komme.’ Tjeneren kom 
tilbake og fortalte dette til herren sin.



Da ble husherren sint og sa til tjeneren: ‘Gå straks 
ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og 
uføre og blinde og lamme.’ Tjeneren kom tilbake 
og sa: ‘Herre, jeg har gjort som du sa, men det er 
ennå plass.’ Da sa herren til tjeneren: ‘Gå ut på 
veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så 
huset mitt kan bli fullt. For det sier jeg dere: 
Ingen av dem som var innbudt, skal få smake 
festmåltidet mitt.’» 


