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DEN HELLIGE OLJEN

Helhetlig forslag til gudstjeneste der lesning av

DEN HELLIGE OLJEN
inngår som preken - med salme- og liturgiforslag
ikoner – bønnevandring - involvering av barn og unge - nattverd
Utarbeidet av Stefanusalliansen 2014.
Tekst av Eyvind Skeie.
Salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013.
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Gudstjeneste med fortellingen om Den hellige oljen
Her følger et helhetlig forslag til gudstjeneste der lesning av fortellingen inngår som
preken. Med salme- og liturgiforslag, koptiske ikoner, mulighet for involvering av barn
og unge, nattverd og bønnevandring.
Eyvind Skeie har skrevet denne fortellingen basert på legender han ble kjent med gjennom
kristne i Egypt. Det begynner med noe som hendte under Josef, Maria og Jesusbarnets flukt
til Egypt. Det er en av gavene fra vismennene det handler om. Egyptiske kristne har gjennom
århundrene funnet mye styrke og oppmuntring i tanken på at den hellige familie finner vern
i deres land. Også i dag gir det dem stolthet, frimodighet og glede.
Denne fortellingen knytter på en vakker måte julen opp mot påskens hendelser, og passer
derfor godt å bli brukt under en gudstjeneste fra åpenbaringstiden og til påsketiden.
Eksempler på søndager der tekstrekkene passer med tematikken i fortellingen:
Romjulssøndag

Fastelavnssøndag

Langfredag

Nyttårsdag/

1. søndag i fastetiden

Påskedag

Jesu navnedag

2. søndag i fastetiden

2. påskedag

Kristi åpenbaringsdag

Palmesøndag

I tillegg til selve teksten, er det komponert åtte sanger med fullt partitur for kor som kan
bestilles hos Ung Kirkesang. I dette forslaget til å bruke Den hellige oljen i en gudstjeneste, er
det i stedet satt opp forslag til salmer fra Norsk Salmebok 2013, slik at hele menigheten kan
ta del i sangen.
I tillegg til teksten og sangene, har det også blitt utformet ni ikoner, malt av den egyptiske
ikonmaleren Armia El Katcha. Disse ikonene kan man få tilsendt som bildefiler fra
Stefanusalliansen, slik at de kan vises underveis på en storskjerm. Det er også satt opp et
forslag til hvilket ikon som kan vises når de ulike delene av fortellingen leses.
I tillegg kan menigheter få tilsendt disse ikonene som plakater, i størrelse 50x70 cm. En fin
mulighet er å henge disse plakatene opp i kirkerommet sammen med forbønnstekster til
hvert ikon, utarbeidet av Eyvind Skeie. Slik kan menigheten også bruke ikonene under en
bønnevandring i forbindelse med nattverdsfeiringen.
Det anbefales at det er flere personer med og leser fortellingen. Det er også mange
muligheter for å utfordre barne- og ungdomsgrupper til å dramatisere deler av fortellingen.
Ta kontakt med Stefanusalliansen for flere innspill og ideer, og for bestilling av plakater,
bilder og forbønnstekster på telefon 23 40 88 00 eller e-post post@stefanus.no.
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Klokkeringing
Tre klokkeslag
2 INNGANGSSALME
Salmeforslag:
Å Betlehem, du vesle by

NoS 53

3 INNGANGSORD
L: Kjære menighet. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn
være med dere alle.
M: Amen.
Informasjon om dagens gudstjeneste
Det er fint hvis liturgen gir noen anslag til dagens gudstjeneste, og gjerne nevner at den
fortellingen som vil bli lest er inspirert av en legende som den koptisk-ortodokse kirken har
holdt fast på gjennom århundrene. Den retter oppmerksomheten mot at den hellige familie
raskt blir en familie på flukt, samtidig som det landet som ga dem beskyttelse, i dag står
midt i turbulente omveltninger som også den koptiske minoriteten lider under. Et annet
viktig tema er hvordan julen og påskens hendelser knyttes sammen, rundt de to røverne
Demas og Gestas, som i vår tradisjon har vært navnløse.

4 SAMLINGSBØNN
L: La oss takke og be.
Takk, gode Gud, for at vi får komme sammen for ditt ansikt.
Du som ble menneske i Jesus Kristus og bodde mellom oss på jorden, kom til oss i dag og bli
hos oss. Lukk opp våre øyne og hjerter, slik at vi kan ta imot det du vil gi oss. Hjelp oss å se
din kjærlighet til alle dine barn på jorden. Sammen er vi Jesu Kristi legeme på jord. Hjelp oss
å leve slik at denne sannheten blir synlig i våre liv. Vi ber i Jesu navn.
A: Amen

5 SYNDSBEKJENNELSE
6 BØNNEROP KYRIE
7 LOVSANG GLORIA
8 TEKSTLESNING
Dagens tekst
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9 SALME
Salmeforslag:
Solbarn, jordbarn - vers 1

NoS 26

10 LESNING FRA DEN HELLIGE OLJEN
Det hendte da Jesus var blitt født i Betlehem, at en engel
kom til Josef om natten.
”Ta gutten med deg og flykt til Egypt,” sa engelen. ”Herodes
leter etter barnet for å drepe det.” Slik blir Den hellige
familie en familie på flukt.
I mange dager drar de gjennom den store ødemarken
som ligger mellom Judea og Egypt.
Maria sitter på eselet og holder den lille gutten i armene
sine. Hun tenker på engelen Gabriel som kalte Jesus for
hellig og for Guds sønn, enda før han ble født.
Om det virkelig er slik engelen sa, hvorfor skal Jesus da
bli en flyktning og måtte bo på fremmed jord? Maria
titter ned på det lille ansiktet som delvis er skjult av et
teppe. Gutten sover ikke. Han ser på Maria med et blikk
som får Maria til å tenke på noe som gutten ikke sier, men som likevel finnes et sted i dette
blikket.
”Hvorfor skal ikke jeg bli en flyktning når så mange andre er på flukt? Hvorfor skal ikke jeg bo på
fremmed jord når så mange barn på jorden er utrygge og redde?” ”Velsigne deg, barnet mitt,” sukker
Maria. ”Gud være med oss under flukten til Egypt og i det fremmede landet.”

11 SALME
Salmeforslag:
Solbarn, jordbarn vers - 2

NoS 26

12 LESNING FRA DEN HELLIGE OLJEN
Det går mot natt i ødemarken. Stjernene sender sitt sparsomme lys over sand og klipper. Dyr
og mennesker har gått til ro.
Men landeveisrøverne Gestas og Demas er våkne. Deres tid er natten. Da er de to tyvene på
jakt etter noen som de kan overfalle. Gestas er den eldste av de to. Hele livet har han kommet
seg frem ved å lyve og slåss og ta fra andre.
En dag for mange år siden fant Gestas den foreldreløse gutten Demas. Først gjorde Gestas
seg omsorgsfull og snill og gav gutten mat. Slik fikk han makt over fattiggutten. Da begynte
Gestas å bruke trusler og slag for å få Demas til å gjøre alt det han befalte.
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Denne dagen har de to tyvene fulgt etter et lite reisefølge. Det er en mann som leder et esel.
På eselet sitter det en yngre kvinne med et barn i armene sine. Over eselryggen henger det
noen sekker og tasker som virker ganske fulle. Det er dette tyvene vil ha tak i.

13 SALME
Salmeforslag:
Solbarn, jordbarn vers – 3

NoS 26

14 LESNING FRA DEN HELLIGE OLJEN
Mannen fører eselet inn mellom noen steiner for å finne ly
for natten. Gestas vet at det er en liten grotte mellom
steinene, og der har nok mannen og kvinnen tenkt å slå seg
til.
”Vi venter til de har sovnet,” hvisker han til Demas, ”så lister vi
oss frem og tar dem!”
I skjul bak steinene hører de to tyvene at mannen og kvinnen
pakker ut tepper og annet som de trenger. De hører barnet
pludre et par ganger, så blir alt stille. ”Kom igjen,” hvisker
Gestas. ”Nå setter vi i gang!”
Gestas er som vanlig litt foran Demas under overfallet. Med
ett stanser han og holder hånden opp. Hva er det for et lys som stråler mellom steinene?
Gestas lister seg nærmere.
Hvor kommer denne søte og skarpe krydderduften fra? Hva er det som skaper dette myke
og varme lyset som synes å omgi alt? Gestas vinker Demas til seg. De to tyvene ser.
Det sitter et barn i sanden, omgitt av lys og duft. Demas bøyer hodet. Han er som bedøvet av
duften, og tårene hans renner. Gestas ser bare lyset. Dette lyset kommer ikke fra et bål eller
fra en lykt. Øynene til Gestas blir smale. Det som lyser, er gull.

15 SALME
Salmeforslag:
Solbarn, jordbarn - vers 4

NoS 26

16 LESNING FRA DEN HELLIGE OLJEN
Gestas styrter frem mot det lysende gullet. Så er det som om han møter en vegg av hardt
glass og tyven tumler om på bakken. ”Ser du ikke engelen?” hvisker Demas.
Men Gestas er blindet av sin iver etter gullet. Han ser ikke den mektige engelen som vokter
gutten. Synet fyller Demas med ærefrykt. Men den lille gutten i sanden smiler til Demas og

6
vinker ham til seg. Demas nærmer seg nølende. Han merker at den søte krydderduften blir
sterkere. Gutten i sanden holder en krukke i de små hendene sine.
Duften strømmer ut av krukken. Det er en duft som får Demas til å huske hvordan det var
for lenge siden, da han ennå hadde en mor som passet på ham og han kunne legge seg mett
og trygg om kvelden. ”Om det bare var slik at jeg kunne bli trygg og glad igjen,” sukker Demas.
Hjelpeløs rekker han hendene frem. Når han trekker dem tilbake, er det Demas som holder
krukken. Den søte krydderduften får ham til å tenke på et ord det er så lenge siden han har
brukt at han nesten har glemt det. Ordet er trøst.
Når Josef og Maria skal dra videre neste morgen, merker de ikke at den hellige salven er
borte, den de fikk av vismennene fra øst. De vet ikke at tyven Demas nå bærer krukken
under kappen sin. Alt han eier, har Demas stjålet. Men denne salven har han fått.
Josef og Maria er fremmede i Egypt, men Egypt er
likevel ikke ukjent for dem. Det var til Egypt Josef
kom, sønn av Jakob, han som ble solgt av brødrene
sine og senere ble faraos betrodde tjener. Det var fra
Egypt Moses dro ut da Israels folk igjen skulle bo i
Abrahams land. Og hadde ikke av profetene sagt at
Herren skulle reise seg en helligdom midt i Egypt?
Når Maria tenker på dette, stiger det som en sang i
hjertet hennes: ”Nå er vi i Egypt, i til landet ved Nilen.
Inn i dette landet fører vi Jesus, Guds hellige og utvalgte
sønn, han som skal bli til frelse for mange.”
De ser pyramider og templer, palmer og kameler.
Over alt er det som om landet åpner seg for dem og
ønsker dem velkommen. Kilder springer frem der de
har sovet. Gudebilder blir til støv når den lille Jesus trer inn i gamle templer. Så går de om
bord i en båt og lar seg bære på Nilens rygg helt til stedet Muharrak, midt i egypternes rike.

17 SALME
Salmeforslag:
Solbarn, jordbarn- vers 5

NoS 26

18 LESNING FRA DEN HELLIGE OLJEN
Josef og Maria vender tilbake til Nasaret i Galilea. Gutten Jesus blir en mann.
En dag forlater han hjembyen Nasaret og begynner å vandre omkring i landet. Han får
disipler, han taler og helbreder. De som hører ordene hans og ser de store gjerningene Jesus
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gjør, føler at Guds rike er i ferd med å komme. Jesus er Messias og Guds frelse skal
åpenbares for alle!
En dag sier Jesus til disiplene sine at de skal dra opp til Jerusalem. Der skal han lide og dø,
for så å stå opp fra de døde på den tredje dagen. De som er sammen med Jesus forstår ikke
hva han mener. De går med ham mot Jerusalem, fulle av frykt og urolige tanker.

19 SALME
Salmeforslag:
Så kom du da til sist – vers 1 og 2

NoS 364

20 LESNING FRA DEN HELLIGE OLJEN
I alle disse årene har de to tyvene, Gestas og Demas, streifet omkring i ødemarken. Gestas er
blitt mer og mer ond og brutal. Med Demas har det blitt omvendt. Hvordan skal han kunne
slåss og plage andre når han bærer på en dyrebar skatt under kappen, en salvekrukke, som
for all del ikke må bli slått i stykker?
”Demas, du er en feiging,” hveser Gestas noen ganger når de har lagt seg til å sove for natten.
Men Demas folder hendene rundt salvekrukken og svarer ikke.
En dag sier Gestas til Demas: ”Snart er det påske, jødenes høytid. La oss dra til Jerusalem, hvor
mange folk er samlet, og se om vi ikke kan finne noe å stjele i folkevrimmelen.”
Et stykke utenfor Jerusalem slår Gestas i hjel en mann og stjeler kappen hans. Mannens kone
slipper unna og flykter tilbake til byen. En dag i Jerusalem gjenkjenner hun Gestas og peker
ham ut for andre. Gestas blir omringet av rasende mennesker som holder ham fast til de
romerske vaktene kommer.
”Han var også med på det,” roper kvinnen og retter en dirrende finger mot Demas. Demas
klarer å stikke av i oppstyret. Hele dagen løper han rundt i Jerusalem og gjemmer seg i
portrom og trange gater. Om kvelden er Demas helt utmattet. Han legger seg til å sove på
noen halmsekker utenfor et lite hus.
Om natten vekkes Demas av noen som rører ved kinnet hans. Han skimter så vidt et ansikt
og hører en kvinne spørre om han ikke heller komme inn i varmen enn å være ute i
nattekulden.
Inne i det lille huset tenner kvinnen en oljelampe og byr Demas på varm suppe. ”Vet du hvem
jeg er og hva jeg har gjort?” sier Demas. Kvinnen rister på hodet. ”Vet du hvem jeg er og hva jeg
har gjort?” spør hun stille tilbake.
Da klarer ikke Demas å holde seg lenger. Han begynner å fortelle om alt som han har
opplevd, helt fra han hadde en mor som var glad i ham, hvordan han kom sammen med
Gestas og ble en tyv, ja, alt som har skjedd helt frem til denne dagen.
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Han forteller om salvekrukken også, om den lille gutten som satt i sanden og vinket ham til
seg, om engelen og krydderduften og om hvordan denne krukken har beskyttet ham og gitt
tyven Demas en slags trøst eller trygghet som han har båret med seg over alt.
Kvinnen lytter med bøyd hode til alt det Demas sier. Når han er ferdig, er det hun som
begynner å fortelle:
”Navnet mitt er Maria,” sier hun. ”Jeg er fra byen Magdala og derfor kalles jeg Maria Magdalena. I
morgen må jeg gå tidlig ut av huset, for da skal jeg dra til Simon den spedalskes hus. Simon var
spedalsk og levde sammen med ni andre spedalske. En dag kom det forbi en mann som helbredet alle ti,
men Simon var den eneste som takket.”
Demas vet godt at de spedalske må oppholde seg på øde steder, langt fra folk. De hører ikke
til mellom menneskene, like lite som røvere og tyver.
”Nå har Simon fått besøk av han som helbredet ham,” fortsetter Maria Magdalena. ”I morgen vil
jeg dra til Simons hus og møte denne mannen. Han heter Jesus og kan gi meg det jeg trenger aller
mest.”
”Og hva er det du trenger aller mest?” spør tyven Demas. ”Tilgivelse,” sier Maria Magdalena
stille. Hendene til Demas leter innenfor den slitte kappen. Han tar frem salvekrukken og
skyver den frem over bordet. ”Ta denne salven,” sier Demas, ”gi den til ham som gir tilgivelse.”

21 SALME
Salmeforslag:
Så kom du da til sist – vers 3

NoS 364

22 LESNING FRA DEN HELLIGE OLJEN
Når kvelden kommer, finner Demas et fraflyttet hus hvor taket delvis har falt ned. Der
kryper han inn og legger seg til for natten. Han burde egentlig være trist for at han ikke har
salvekrukken lenger, men slik er det ikke.
Nå er oljen der ute et sted, i den store verden, og på en eller annen måte er Demas en del av
det gode som oljen bærer med seg, det som kvinnen brukte et vakkert ord om. Tilgivelse.
Men kan ordet tilgivelse gjelde for ham? Demas synes at natten er full av anklagende
stemmer fra alle de menneskene som han og Gestas har overfalt og plaget. Fortvilt prøver
Demas å stenge stemmene ute, men i stedet vokser de i styrke og blir til øredøvende rop om
hevn.
”Du som tilgir, tilgi meg!” hikster Demas, så kaster han seg rundt og gjemmer ansiktet mot
jorden. Da blir det stille rundt ham. Demas faller i dyp søvn, uten mareritt og vonde
drømmer.
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Neste dag våkner Demas av sang. De som synger er på vei
ned en liten skråning utenfor bymuren, mens de vifter med
lange palmeblader. Midt mellom dem sitter det en mann på
et esel. Han er kledd i en enkel kjortel og bøyer hodet på en
sorgfull måte.
Nå hører Demas hva de synger:
Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn!
Velsignet være vår far Davids rike som kommer.
Hosianna i det høyeste!
Demas bestemmer seg for å følge etter de syngende
menneskene. Han holder god avstand, men er likevel så
nær at kan se gleden hos dem som følger den ukjente
mannen på eselet.
Noen av dem har tatt kappene av seg. Disse kappene legger de foran føttene til eselet, slik at
eselet ikke skal trå på jorden, men på en rad av vevde kapper.
Følget nærmer seg Jerusalems porter. Stadig flere mennesker slutter seg til. Når de går inn i
byen, synger og roper flokken så høyt at det gir gjenklang gjennom gatene i byen:
”Velsignet være vår far Davids rike som kommer! Hosianna!”

23 SALME
Salmeforslag:
Rydd vei for Herrens komme – vers 1 og 2

NoS 9

24 LESNING FRA DEN HELLIGE OLJEN
Det blir mye oppstyr. Folk i byen spør hverandre hvem han er, denne mannen på eselet.
Også Demas undrer seg over dette. Aldri før har han kjent seg så oppløftet og glad, uten å
vite hvorfor.
Da ser han at Maria Magdalena er i følget. Hun holder salvekrukken til brystet sitt. Demas
prøver å fange blikket hennes, men Maria Magdalena ser ikke noen andre enn mannen på
eselet.
”Maria Magdalena!” roper Demas så høyt han kan. Han synes at hun snur seg mot ham, men i
samme øyeblikk kjenner Demas at han blir holdt fast av sterke hender. To soldater retter
sverdene sine mot ham, mens to andre legger Demas i lenker. Tyven Demas føres bort, mens
hele Jerusalem fylles av sangen til Jesu ære.

25 SALME
Salmeforslag:
Rydd vei for Herrens komme – vers 3 og 4

NoS 9
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26 LESNING FRA DEN HELLIGE OLJEN
I huset til Simon den spedalske er mange mennesker
samlet. De har kommet for å se og høre Jesus, denne
mannen som har helbredet Simon og vekket gode
drømmer hos så mange, drømmer om helbredelse og
frihet, kjærlighet og håp.
Nå sitter han midt mellom dem og taler med sine
underlige, milde ord om Gud og om Guds rike. Da
faller en skygge inn over gulvet. Det står noen i døren.
Det er en kvinne, Maria Magdalena.
Noen rister på hodet. Hva skal hun her? Er hun ikke en
synderinne, en som har gjort mye galt og syndet mot
Guds bud? Bør hun ikke vises bort øyeblikkelig?
Men Maria Magdalena går frimodig frem til Jesus. Hun stiller seg bak ham og løfter frem en
krukke. Simons hus fylles av søt krydderduft idet Maria Magdalena åpner krukken og lar
det renne olje ned over håret til Jesus. Hun fyller hendene sine med oljen og salver ansiktet
hans, siden armene og hendene, mens hun gråter stille. Til sist faller Maria Magdalena ned
på kne foran føttene til Jesus og salver også dem, mens hun til bruker håret sitt til å tørke
føttene hans med.
Alle ser det, men ingen våger å protestere. ”Hun gjorde det hun kunne,” sier Jesus i det Maria
Magdalena begynner å gå mot døren. ”Hun salvet min kropp til gravferden. Sannelig, jeg sier
dere: Overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om
henne.”

27 SALME
Salmeforslag:
En krybbe var vuggen

NoS 56

28 LESNING FRA DEN HELLIGE OLJEN
Demas og Gestas møtes i fengslet. Men det er ingen gjensynsglede. Gestas har stengt seg
inne i sin egen bitterhet. De to tyvene blir begge dømt til døden ved å bli korsfestet.
På dagen for korsfestelsen blir de ført utenfor bymuren, til et sted som heter Golgata. Der blir
Demas og Gestas hengt opp på hvert sitt kors for å dø en pinefull død.
Gjennom smerten hører Demas rop og skrik. Et nytt opptog er på vei mot Golgata, med et
ulykkelig menneske i spissen. Det skal visst være enda en korsfestelse i dag.
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Et tredje kors blir reist mellom korsene til
Demas og Gestas. Noen i folkemengden roper
skjellsord til ham som henger der, mens andre
jamrer seg og gråter.
Da hører Demas at den korsfestede sier: ”Far,
tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør!”
Far, tilgi dem! Ordet slår ned som et lyn i
Demas. Tilgi! Det var Maria Magdalena som
sa det først. Er det ikke hun som står under
korset til den fremmede? Bærer hun ikke
fremdeles salvekrukken som hun fikk av
Demas?
Noen av dem som står nedenfor korset, roper
med hån i stemmen: ”Andre har han frelst, la
ham nå frelse seg selv, dersom han er Guds
Messias, den utvalgte.”Også soldatene gjør narr
av ham: ”Dersom du er jødenes konge, så frels deg
selv!” sier de til ham.
”Hvem er den mannen?” tenker Demas. Så kommer svaret. Demas kjenner seg opplyst
innenfra, som av en mektig flamme. Det er mannen som satt på eselet, det er kongen, det er
han som er velsignet, for hva var det de sang? ”Velsignet er vår far Davids rike, det som
kommer.”
Med ett er Demas tilbake ørkenen, den natten for så lenge siden da han fikk salvekrukken av
den lille gutten der i sanden. ”Er det deg?” mumler Demas til den korsfestede. ”Var det du som
gav meg salven?”
I det samme hører han at Gestas brøler: ”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Med sine siste krefter roper Demas tilbake: ”Frykter du ikke Gud, Gestas, enda du har samme
dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke
gjort noe galt.” Så vender Demas seg mot Jesus og sier: ”Husk på meg når du kommer til ditt
rike!”
Den korsfestede svarer: ”Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.”
Noen rekker Jesus eddikvin på en ispostilk. Når Jesus har fått eddikvinen, sier han: ”Det er
fullbrakt!”
Så bøyer Jesus hodet og oppgir sin ånd. Selv er Demas så vidt i live når soldatene kommer
for å bryte bena på de to andre korsfestede, slik at de skal dø ganske raskt.
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Et lite øyeblikk tror Demas at han er tilbake der det hele begynte, i en tid da alt var godt. Han
tenker på sin mor og synes at han blir omgitt av krydderduft fra hellig olje. Demas føler at
han løper gjennom sivet langs den brede elven Nilen, og vet at han skal hjem.
Så er det bare mørke og ikke noe mer.

29 TROSBEKJENNELSE
30 FORBØNN
Forslag til forbønn:
L:

Evige Gud, takk for at vi får komme til deg med alle våre bønner.
Vi vet at du hører når vi ber.

M:

Herre, hør vår bønn.

L:

Jesus, du er nådens konge. Hjelp dine troende over hele jorden til å se deg som konge
og Messias. Styrk våre kristne søsken i Egypt så de kan bli holdt fast i korsets nåde.

M:

Herre, hør vår bønn.

L:

Jesus, vår frelser, du kom for å lide og dø, og for å bli vår konge på korsets trone.
Velsign alle som bærer korset i dag, de som lider for ditt navns skyld.

M:

Herre, hør vår bønn.

L:

Oppstandne Herre, vis oss hva det betyr at din kropp stod opp fra dødens favntak. La
oss, sammen med ditt folk i Egypt og over hele jorden, synge lovsanger til deg som
seiret og som seirer.

M:

Herre, hør vår bønn. Amen.

29 SALME FØR NATTVERD
Salmeforslag:
Vår lovsang skal møte deg, Kristus!

NoS 614

30 TAKKSIGELSE OG BØNN
31 NATTVERDMÅLTIDET
Under nattverden kan menigheten ta del i en bønnevandring, der de ni ikonene og
forbønnstekstene utgjør ni stasjoner.

32 SALME UNDER NATTVERDEN
Salmeforslag:

13
I et skur i Betlehem
Han sto opp før dagen demret

NoS 104
NoS 214

33 LESNING FRA DEN HELLIGE OLJEN
Liturgen kan gjerne lese tekstutdraget fra alteret.
Når Demas våkner og ser seg omkring, er alt grått og
stille. Det er som noen har trukket fargene tilbake fra den
verdenen han nå befinner seg i. Han hører ingen andre
lyder enn noe som minner om fjerne sukk.
Da legger han merke et lys som synes å komme mot ham.
Demas ser at det er en skikkelse i lyset, en som ligner på
et menneske. Glansen som omgir denne skikkelsen
minner om det lyset som omgav barnet som satt i sanden
i ødemarken mellom Judea og Egypt. Lyset fra gullet og
engelens lys! ”Følg meg,” sier han som er i lyset.
Når Demas begynner å gå, merker han at han ikke lenger har en kropp, slik han hadde da
han levde. Han er som en ånd uten legeme, og likevel vet han at han er Demas, han som
nettopp døde, tyven Demas som ble korsfestet og som hørte den korsfestede si at han i dag
skulle være med ham til paradiset.
Der Jesus kommer forbi gjenlyder dødsriket av sang og glade stemmer. Han går med håp
gjennom dødsriket, som en flamme, en fakkel, et levende lys.
Nå stanser Jesus og vender seg mot Demas. Han hever armene, som til velsignelse. De dødes
rike fylles av forventning.
”Demas, min bror og venn,” sier Jesus. ”Det var for deg jeg døde, for deg og alle dem som søker
tilgivelse for sine synder og evig trøst mot døden. Min venn, gå inn til paradisets glede!”
En dør går opp og Demas vet at han er hjemme.

34 MÅLTIDETS AVSLUTNING
L: Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype hemmelighet: Brødet vi har brutt,
er ett. Din Sønn har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet.
Vi ber deg: Hjelp oss å høre det rop du har hørt, å se den nød du har sett, og å elske vår neste
som oss selv.
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35 VELSIGNELSEN
3 x 3 BØNNESLAG
36 SLUTTSALME
Salmeforslag:
Vi ser deg, Herre Jesus

25 UTSENDELSE

NoS 65

