Mässa på skärtorsdagen
Korsfästelsens och uppståndelsens påskhögtid, de tre heliga dagarnas fest (påsktriduum),
är kyrkoårets centrum och höjdpunkt. Denna högtid handlar om hur Kristus återlöste
mänskligheten samt förhärligade Fadern genom sin död och sin uppståndelse. Den inleds med skärtorsdagens mässa och fortsätter med åminnelsen av Herrens lidande på
långfredagen. Sin höjdpunkt når den i påsknattens mässa som förkunnar Herrens uppståndelse, och den avslutas med påskdagens vesper. På detta sätt flätas de tre dagarnas
gudstjänster samman till en helhet.
Skärtorsdagen firas till minne av nattvardens instiftelse. Ett annat centralt tema är Kristus som tjänare. Dessutom betonas de kristnas kallelse att tjäna varandra. Både berättelsen om fottvagningen (Joh. 13:115) och aposteln Paulus allvarliga förmaningar (1 Kor.
11:2829) framhäver att nattvarden och kärlekstjänsten hör intimt samman. På skärtorsdagen påminns vi om Jesus som Herrens lidande tjänare och om hans kärlek som
kostade honom hans liv.
Skärtorsdagens mässa inleds med beredelsen. Den avslutar samtidigt den bottid som
börjat på askonsdagen, även om fastan fortsätter ända till påsknattens mässa. Som beredelseord kan man antingen hålla ett skriftetal eller också gå igenom budorden eller berättelsen om nattvardens instiftelse. Beredelsen ingår i högmässoformulärets inledningsdel.
Det är möjligt att avsluta skärtorsdagens mässa på följande sätt: I början av mässan tänder man tolv apostlaljus i koret och i mitten av dem ett större Kristusljus. Strax före den
tacksägelsebön som följer efter kommunionen släcker någon av medhjälparna ett av
apostlaljusen och säger:Judas, han som förrådde Jesus, gick mitt under måltiden ut i
natten. Nu släcker vi Judas ljus.
Efter tacksägelsebönen släcker man också de övriga apostlaljusen och säger: När Jesus
hade fängslats flydde alla lärjungarna och lämnade honom ensam. Nu släcker vi också
de andra lärjungarnas ljus.
Mässan avslutas med psaltarpsalmen 22, varefter man kan sjunga psb 77 utan orgelackompanjemang. Under psaltarpsalmen och/eller under psalmen kan man släcka altarljusen och klä av altaret. Man bär korset och de släckta ljusen ut i sakristian, men Kristusljuset får stå brinnande kvar. Om man har krucifix på altaret kan också det stå kvar.
Altaret kan kläs i svart.
Gudstjänsten avslutas inte med klockringning.
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