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Getsemanestund Skärtorsdagen 2021 – Jenny Arnerlöf 

Ikväll är början till den helg som förmodligen är årets bästa tillfälle att båda 

glömma och minnas allt vi vet om Gud i Kristus. Det låter motsägelsefull, och 

på ytan är det nog det. Men låt mig förklara. När jag säger att vi ska glömma, 

menar jag att vi ska göra det i hängivenhet till Gud. Ju längre man har varit 

troende, desto lättare blir det att drabbas av blindhet för det välkända. Ikväll får 

vi med helig iver glömma allt vi vet, så att vi kan upptäcka Gud och Guds stora 

nåd på nytt. Det blir något nytt om vi öppnar oss för Gud exakt där vi nu 

befinner oss i livet. 

 

När jag säger att vi ska ”minnas” Jesus Kristus, menar jag inte att vi ska närma 

oss dagens bibeltexter som ett monument över en död person i det förflutna. Jag 

menar istället att vi aktivt ska erkänna och ta emot Kristus – närvarande och 

aktivt, här i vår gemenskap ikväll. Jag inbjuder er att erfara Kristi närvaro på 

sätt som vi förstår, och på sätt som vi inte förstått än. Enligt den japanska 

designprofessor Kenya Hara är ”det okända” det som berör våra hjärtan mest 

och tänder eld inom oss. Jag tror att Hara’s insikt är klok, speciellt när vi för 

samman den med Guds oändliga storhet. 

 

På Getsemane kvällen läser vi berättelsen om Jesus sista kväll med lärjungarna 

som avslutades i trädgården Getsemane på Olivbergets sluttning. Vi inbjuds att 
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identifiera oss med dessa lärjungar, så som vi möter dem i berättelsen. Jag 

lägger märke till hur evangelisten Markus skildrar dem: De saknar 

självkännedom. Deras gensvar när Jesus talar om en förrädare är frågande, 

osäker. Nivån på deras engagemang eller iver för Jesus är lågt.  

 

Alla som tror har ibland stunder av oklarhet. Lade ni märke till att Jesus inte 

förfasade sig över deras osäkerhet? Det gör han inte heller över vår tröghet och 

osäkerhet. Det Jesus vill dela med lärjungarna den här kvällen var inte 

avhängigt av något bidrag från dem.  

 

En fråga som kan hjälpa oss att nyfiket gå in över tröskeln till påskhelgen är 

frågan: Vem är egentligen Jesus av Nasaret? Den frågan vill hela 

Markusevangeliet svara på. Men fram till stycket vi hörde läsas ikväll har 

berättelserna om Jesus bara antytt att han är svaret på ett urgammalt löfte. Han 

är uppfyllelsen av flera profetior som Gud gett till Israels folk.  

Evangelisten Markus strategi är att hålla Jesus verkliga identitet hemlig under 

berättelsens gång. Han ger små antydningar som är tydliga för oss som har facit 

i handen. Men den som läser berättelsen om Jesus för första gången, utan 

tidigare kännedom, får inte grepp om Jesus förrän i de sista kapitlen i 

evangeliet. Och även där och då finns det ett stråk av mysterium över Jesus.  
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Jesus ansträngde sig verkligen för att inte bli upptäckt förrän efter det att han 

hade ätit påskmåltiden med lärjungarna. Det säger något om hur viktigt den här 

kvällen var för honom. Han hade på känn att Judas skulle när som helst avslöja 

var han höll till. Därför förberedde han en samlingsplats för deras sista kväll 

som han höll hemligt för lärjungarna. De två som skickades i förväg visste inte 

vart de skulle gå, utan de fick hålla utkik efter en man med en vattenkruka. I en 

kultur där kvinnor bar vatten i krukor var det en bra signal: ovanligt nog att 

fånga uppmärksamheten hos den som letade, men oansenlig nog att gå obemärkt 

förbi de folkmassor som var på väg in i Jerusalem för att fira påskhögtiden.  

 

Det finns ingen doft av sentimentalitet i det Jesus säger till lärjungarna under 

måltiden. Här saknas även det svagaste ton av själv-fokuserad sorg eller 

nostalgi. Inte heller ger han lärjungarna ett peptalk, i ett försök att hindra dem 

från att förråda och överge honom. Jesus talar till dem med samma uppriktighet 

som han alltid visade. Att i förväg tala om att de skulle svika honom var 

barmhärtigt. Det är ett sätt att säga att det nya förbundet är på något obegripligt 

sätt större än Judas svek och de andra lärjungarnas feghet.  

 

Ända från Noahs och Abrahams tid har Gud gång på gång använt förbund och 

löften för att bana väg för sin frälsningsplan genom Israel. Varje gång ett löfte 

gick i uppfyllelse, byggde Gud vidare på det med nya löften som hela tiden 
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förde berättelsen framåt mot bättre löften och större hopp. Det finns därför i 

Bibeln ett återkommande mönster av löfte - uppfyllelse - nytt löfte – ny 

uppfyllelse och så vidare. Vi ser det hela vägen från Abraham till Jesus.  

Alla Guds löften i Gamla testamentet var förberedelser för löftet som uppfylldes 

i Jesus. Jesus uppfyller Guds löften, och den här kvällen i den övre salen 

vidareutvecklade Jesus Guds löfte så att vi omfattas av det ikväll.  

 

Påskmåltiden som Jesus bjöd på omtolkade och utvidgade Guds löften och 

förbund med Israel. Omtolkningen handlade om hans offer av sitt eget liv, i 

fullkomlig kärlek till Gud och sina medmänniskor. Tolkningen är inte att hans 

död blidkade en blodtörstig Gud. Nej och åter nej. Jesus perfekta liv tog på sig 

syndens lön, som är döden, och omvandlade det till oförgängligt liv för alla.  

 

Måltiden han instiftade är inte en religiös rit som vi gör för att minnas det 

förflutna – i någon slags nostalgisk längtan efter gamla goda tider. Måltiden 

ikväll är avsedd att sakta men säkert få Kristus liv att växa fram i oss.  

 

Vi äter inte heller denna måltid för vårt eget nöjes skull eller berömmelse, utan 

för världens skull; Herrens måltid gör oss delaktiga i Israels kallelse att vara en 

välsignelse till världens liv.  
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Det nya förbundet som Jesus instiftade gör oss alltså delaktiga i Guds 

förvandling av världen. När vi tackar ja till det nya förbundet etablerar vi vårt 

hopp och mål att vara mänskliga människor, som offrar våra liv i kärlek till Gud 

– som ett vittnesbörd om hans liv och kärlek i oss. Oftast handlar det i praktiken 

om vardags-uppoffringar, där vi finner vårt liv genom att offra något för andra. 

Men det kan också handla om att vara kärlekens närvaro genom att dela en 

annan människas lidande. Jesus offer på korset är och förblir unik. Så möter vi 

honom imorgon på långfredagen. Men först nu ska vi sjunga Olov Hartmans 

Psalm 74 Du som gick före oss innan vi ber och sedan följer med Jesus till 

Getsemanes trädgård enligt Markusevangeliet.  Amen. 

 


