VELSIGNELSE AV PÅSKEMAT
Korstegn: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.
Innledning:
«Enten dere da spiser eller drikker, eller hva dere gjør, så la det alltid være til
Guds ære» (1 Kor 10,13).
Disse ordene skrev apostelen Paulus til menigheten i Korint, og får en særlig betydning når vi velsigner påskematen som vi har forberedt. Å spise sammen er en hellig
gjerning. Derfor ber vi før og etter maten. Derfor velsigner vi også i dag, når vi forbereder oss til å feire Kirkens største fest - Herrens oppstandelse, også velsigner maten
som vi skal spise. Etter påskevigilien setter vi oss til bords påskemorgen for å feire
denne høytiden i være hjem og familier. Påskeeggene har en spesiell betydning, for
de symboliserer det nye liv.
La oss nå be den oppstandne Kristus, at han velsigner denne påskematen:
Herre Jesus Kristus, dagen før din lidelse og død lot du dine disipler forberede et påskemåltid; på oppstandelsens dag tok du imot de to disiplenes invitasjon og satt med
dem til bords, og samme dag om kvelden kom du til apostlene for å spise sammen
med dem. Vi ber deg, gi oss med tro å minnes ditt nærvær blant oss når vi spiser vårt
påskemåltid, så vi en gang også kan glede oss i din herlighet.

Velsignelse av brød og bakst:
Du livets brød som steg ned fra himmelen, og som i den hellige kommunion gir verden livet; velsign † dette brødet og all slags bakst, til minne om det brød du ga dine
troende i ødemarken, og som du etter din oppstandelse forberedte ved innsjøen for dine apostler.
Velsignelse av kjøtt og salt:
Guds Lam, som har seiret over det onde og renset verden fra synd; velsign † alt av
kjøtt og andre matvarer som vi vil spise til minne om påskelammet, og andre festeretter som du spiste sammen med apostlene ved den siste nattverd. Velsign også vårt
salt, for at det skal bevare oss fra fordervelse.
Velsignelse av egg:
Kristus, vårt liv og vår oppstandelse, velsign † disse egg, som symboliserer det nye
liv, for at vi, når vi deler dem i våre familier, også kan dele gleden av ditt nærvær med
hverandre. Gi oss alle å komme til ditt evige måltid, der hvor du lever og råder, Gud
fra evighet til evighet. Amen.
Presten stenker vievann over maten.

