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Torsdag efter pinse

Jesus Kristus

Den evige ypperstepræst

 Fest

År A

1. læsning 1 Mos 22,9-18

Vor fader Abrahams offer

Læsning af Første Mosebog.

På den tid kom de til det sted, Gud havde givet ham besked om, byg-
gede Abraham et alter og lagde brændet til rette; han bandt sin søn Isak 
og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud 
og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra 
himlen: »Abraham, Abraham!« Han svarede ja, og englen sagde: »Læg 
ikke hånd på drengen, og gør ham ikke noget! Nu ved jeg, at du frygter 
Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn.«
Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hor-
nene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og 
bragte den som brændoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted 
navnet: »Herren ser«. I dag kaldes det: »Bjerget, hvor Herren viser sig.«
Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen: »Jeg sværger ved mig 
selv, siger Herren: Fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din 
eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som 
himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere 
skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit 
afkom, fordi du adlød mig.«

Dette er Guds ord.

Vekselsang Sl 40,7-8a.8b-9.10.11ab.17

+ Se, jeg er kommet, Herre, for at gøre din vilje.

Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have
- du har åbnet mine ører -
brændoffer og syndoffer ønsker du ikke.
Da siger jeg: »Se, jeg er kommet.« +
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I bogrullen er der skrevet om mig -
jeg ønsker at gøre din vilje, Gud,
din lov er i mit indre. +

Jeg vil forkynde, hvad der er ret,
i den store forsamling,
jeg holder ikke mine læber lukkede,
det ved du, Herre! +

Jeg holder ikke din retfærdighed skjult
inde i mit hjerte,
jeg taler om din trofasthed og frelse; + 

Men alle, der søger dig,
skal fryde og glæde sig over dig;
de, der elsker din frelse,
skal altid sige: Herren er stor! +

eller

læsning Hebr 10,4-10

I bogrullen er der skrevet om mig –  for at gøre din vilje, Gud

Læsning af Brevet til Hebræerne.
For blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort.
Derfor siger han, da han træder ind i verden:
      Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have,
      men et legeme har du beredt mig;
       brændoffer og syndoffer ønsker du ikke.
       Da siger jeg: ›Se, jeg er kommet
      – i bogrullen er der skrevet om mig –
      for at gøre din vilje, Gud.‹
Mens han først siger: »Slagtoffer og afgrødeoffer, brændoffer og synd-
offer ville du ikke have, og du ønskede dem ikke« – og det er dem, der 
frembæres som ofre ifølge loven –  så fortsætter han: »Se, jeg er kommet 
for at gøre din vilje.« Han ophæver altså det første for at sætte det andet 
i kraft, og efter hans vilje er vi blevet helliget, ved at Jesu Kristi legeme 
er blevet ofret én gang for alle.

Dette er Guds ord.
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akklamation til eVangeliet  Fil 12,8-9

+ Halleluja, halleluja!

Kristus blev for vor skyld lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor 
har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. +

eVangelium Matt 26,36-42

Min sjæl er fortvivlet til døden.

X Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Matthæus.

På den tid kom Jesus med dem til et sted, der hedder Getsemane, og 
han sagde til disciplene: »Sæt jer her, mens jeg går derhen og beder.«  Så 
tog han Peter og de to Zebedæussønner med sig. Og han blev grebet af 
sorg og angst. Da sagde han til dem: »Min sjæl er fortvivlet til døden. 
Bliv her og våg sammen med mig!« Og han gik lidt længere væk, faldt 
ned på sit ansigt og bad: »Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæ-
ger gå mig forbi. Dog, ikke som jeg vil, men som du vil.« Han kommer 
tilbage til sine disciple og finder dem sovende, og han sagde til Peter: 
»Så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig? Våg, og bed 
om ikke at falde i fristelse. 
Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt.« Atter, for anden gang, gik han 
bort og bad: »Min fader, hvis det ikke er muligt, at dette bæger går mig   
forbi, men jeg skal drikke det, så ske din vilje.«

Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.
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Torsdag efter pinse

Jesus Kristus

Den evige ypperstepræst

 Fest

År B

1. læsning Jer 31,31-34

Vor fader Abrahams offer

Læsning af Jeremias’ Bog.

Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Is-
raels hus og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede 
med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af 
Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger 
Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de 
dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og skriver 
den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen 
skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige: »Kend Her-
ren!« For alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. 
Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd.

Dette er Guds ord.

Vekselsang  Sl 110,1b-e.2.3

+ Du er præst for evigt på Melkisedeks vis.

»Sæt dig ved min højre hånd,
indtil jeg får lagt dine fjender
som en skammel for dine fødder!« + 

Dit magtfulde scepter rækker Herren fra Zion,
hersk midt blandt dine fjender! + 

Dit folk møder villigt frem på din kampdag.
»På hellige bjerge har jeg født dig
som dug af morgenrødens moderskød.« + 

eller
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læsning Hebr 10,4-10

I bogrullen er der skrevet om mig –  for at gøre din vilje, Gud

Læsning af Brevet til Hebræerne.

 Enhver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembæ-
rer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder, 
men denne præst har frembåret ét eneste, eviggyldigt offer for synder 
og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at 
hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved ét 
eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet.

Det bevidner Helligånden også for os; for efter at have sagt:  »Men 
sådan er den pagt, jeg vil slutte med dem, når de dage kommer, siger 
Herren: Jeg lægger mine love i deres hjerte og skriver dem i deres indre.  
Jeg husker ikke længere på deres synd og på deres lovbrud.« Men når 
synden er tilgivet, er der ikke længere brug for syndoffer.

Dette er Guds ord.

akklamation til eVangeliet  Hebr 5,8-9

+ Halleluja, halleluja!

Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han 
havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder 
ham. +

eVangelium Mark 14,22-25

Dette er mit legeme. Dette er mit blod.

XDette hellige Evangelium skriver evangelisten Matthæus.

Den første dag under de usyrede brøds fest, mens de spiste, tog han et 
brød, velsignede og brød det, gav dem det og sagde: »Tag det; dette er 
mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede og gav dem det, og de drak 
alle af det. Og han sagde til dem: »Dette er mit blod, pagtens blod, som 
udgydes for mange. Sandelig siger jeg jer: Jeg skal aldrig mere drikke  
vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin i Guds rige.«

Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.
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Torsdag efter pinse

Jesus Kristus

Den evige ypperstepræst

 Fest

År C

1. læsning Es 6,1-4.8

Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre.

Læsning af profeten Esajas’ Bog.

I kong Uzzijas dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og 
hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver seks 
vinger; med de to skjulte de ansigtet, med de to skjulte de fødderne, og 
med de to fløj de. De råbte til hinanden:

»Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre,
hele jorden er fuld af hans herlighed!«

Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes med røg.
Da hørte jeg Herren sige: »Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for 
os?« Jeg svarede: »Her er jeg, send mig!«

Dette er Guds ord.

Vekselsang Sl 23,2-3a.5.6

+ Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.

Han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny. +

Du dækker bord for mig
for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie,
mit bæger er fyldt til overflod. +

Godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus
alle mine dage. +

Eller
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læsning Hebr 2,10-18

Den, der helliger, og de, der helliges, har alle samme fader.

Læsning af Brevet til Hebræerne.

Brødre! Når Gud, for hvis skyld alle ting og ved hvem alle ting er til, 
ville føre mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for 
deres frelse til målet gennem lidelser. For den, der helliger, og de, der 
helliges, har alle samme fader; derfor skammer han sig ikke ved at kalde 
dem brødre, men siger:
      Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre,
      i menighedens midte vil jeg lovprise dig,
og ligeledes:
      Jeg vil sætte min lid til ham,
endvidere:
      Her er jeg og de børn, Gud har givet mig.
Siden børnene alle er af kød og blod, måtte Jesus også blive det ligesom 
de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens 
magt, nemlig Djævelen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele 
livet igennem havde været holdt nede i trældom. Det er jo dog ikke 
engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommere, han tager 
sig af. Derfor måtte han i ét og alt blive som sine brødre for over for 
Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst, der kunne sone 
folkets synder. For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan 
han hjælpe dem, der fristes.

Dette er Guds ord.

akklamation til eVangeliet  Ez 36,25a. 26a

+ Halleluja, halleluja!

Jeg stænker rent vand på jer,
jeg giver jer et nyt hjerte 
og en ny ånd i jeres indre. +

eVangelium Joh 17,1-2. 9. 14-26

Fader! herliggør din søn.

X Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.

På den tid så Jesus op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet. 
Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har 
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givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle 
dem, du har givet ham. 
 Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du 
har givet mig, for de er dine. Jeg har givet dem dit ord; og verden har 
hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Jeg 
beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare 
dem fra det onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. 
Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. 
 Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt 
dem til verden. Jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være 
helliget i sandheden. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, 
som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, 
i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du 
har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, 
for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de 
fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig 
og har elsket dem, som du har elsket mig.
 Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, 
være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for 
du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, verden 
har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har 
udsendt mig; og jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det 
kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og 
jeg i dem.«

Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.


