
Getsemanestund, torsdag 9 april 2020, kl 18. 
 
I Equmeniakyrkan Lilla Edet brukar församlingen samlas till Getsemanestund på 
Skärtorsdagen. De som kommer sitter tillsammans runt ett dukat bord, läser påskens 
texter, håller en enkel måltid (kex, smör, ost, jucie, vindruvor), samtal, sång och 
avslutar med nattvard. Så blir det inte i år.  
 
För dig som vill kommer här ett förslag inför denna tidpunkt. Min tanke är att om vi är 
många som sätter oss ned i vårt hem kl 18 på torsdag och delar text och bön så har 
vi varit samlade, om än inte fysiskt. Vi låter stunden bli en stund av eftertanke, minne 
och förbön. Nattvarden får vänta till dess vi samlas igen. 
 
Duka bordet enkelt. Ni minns att folket som skulle lämna Egypten hade bråttom och 
därför kunde man inte baka bröd som skulle jäsa. Det fick gå fort, man fick ta det 
man hade. Förslagsvis tar vi fram lite bröd, smör och ost (om det råkar finnas i 
kylskåpet). Vill du göra mer av förberedelse kommer här ett recept på osyrat bröd: 
 
Osyrat, dvs ojäst, bröd 
Ingredienser 
PORTIONER: 10 bröd 

 5 dl vetemjöl 

 1 tsk salt 
 2 tsk olja 
 ca 2 dl ljummet vatten 
 olja till stekning 

Gör så här 
Blanda alla ingredienser till en smidig deg. 

Dela degen i 10 delar (för 10 bröd), färre om du vill ha större bröd. 

Kavla ut till tunna runda bröd på mjölad bänk. 

Stek dem 1-2 minuter på varje sida i en het, lätt oljad stekpanna. Bröden ska få fina 

bruna fläckar på båda sidor. 

 

Duka 

Till bröd, smör och ost kan vi med fördel ta saft, juice eller vatten. Det är kanske inte 

det vi helst vill ha men det knyter an till, och symboliserar, Jesu sista måltid med 

lärjungarna. Kanske finns det någon frukt du kan duka fram. 

Den som har möjlighet kan ha plockat några kvistar eller blommor och sätta på 

bordet. 

Vår dukning kan kompletteras med ett ganska stort antal stearinljus. Ljusen får 

symbolisera gemenskapen med troende vänner. Låt det ta tid att ställa fram ljusen 

och be en kort förbön för alla de du kommer ihåg just nu som du brukar träffa i 

kyrkan. 

 



Samling/måltid 

Bön: 

Herre, nu samlas vi som är dina barn, del av din kyrka, för att minnas din kamp, vad 

du gjort för oss. Idag är det en kamp också för oss, att inte kunna vara tillsammans i 

den här stunden och få dela den nattvard du har instiftat. Vi ber dig Herre att du ska 

hjälpa oss så att det vi nu får uppleva kan hjälpa oss att förstå dig lite mer. Vi ber att 

du ska vara med oss och förena oss så att vi är, och upplever oss som, en levande 

gemenskap, trots att vi just nu inte finns på samma plats. Amen 

Text: 

Andra Moseboken 12:1–14 

Herren sade till Mose och Aron i Egypten: ”Denna månad skall inleda raden av 
månader; den skall för er vara årets första månad. Säg till Israels menighet att varje 
familjefar den tionde i denna månad skall ta ett lamm eller en killing, ett djur för varje 
hushåll. Men om hushållet är för litet för ett helt djur skall husfadern och hans 
närmaste granne tillsammans ta ett djur, alltefter antalet personer; ni skall göra 
beräkningen med hänsyn till vad var och en äter. Djuret skall vara felfritt, årsgammalt 
och av hankön och tas från fåren eller från getterna. Ni skall spara det till den 
fjortonde dagen i denna månad; då skall hela Israels församlade menighet slakta det 
mellan skymning och mörker. Man skall ta av blodet och stryka på båda dörrposterna 
och på tvärbjälken i de hus där man äter det. Köttet skall ätas samma natt; det skall 
vara stekt över eld och det skall ätas med osyrat bröd och beska örter. Ni får inte äta 
något av köttet rått eller kokat i vatten, utan det skall vara stekt över eld, med huvud, 
fötter och innanmäte. Ingenting får lämnas kvar till morgonen; om något då är kvar 
skall ni bränna upp det. Vid måltiden skall ni ha kläderna uppfästa, skor på fötterna 
och stav i handen. Ät i hast. Detta är Herrens påsk. Den natten skall jag gå fram 
genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor och boskap, och alla 
Egyptens gudar skall drabbas av min dom – jag är Herren. Men blodet skall vara ett 
tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet skall jag gå förbi, och det förödande 
slaget skall inte träffa er när jag slår Egypten. 

Den dagen skall vara en minnesdag för er. Ni skall fira den som en Herrens högtid; i 
släkte efter släkte skall det vara en oföränderlig ordning att ni firar den. 

Matteusevangeliet 26:17–30 

Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och 
frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?” Han svarade: ”Gå in 
till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill 
hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar.” Lärjungarna gjorde som Jesus hade 
sagt, och de ordnade för påskmåltiden. 

På kvällen lade han sig till bords med de tolv. Medan de åt sade han: ”Sannerligen, 
en av er skall förråda mig.” De blev mycket bedrövade och började fråga honom, en 
efter en: ”Det är väl inte jag, herre?” Han svarade: ”Den som doppade handen i 
skålen tillsammans med mig, han skall förråda mig. Människosonen går bort, som det 
står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir 



förrådd! Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född.” Judas, 
som skulle förråda honom, sade: ”Det är väl inte jag, rabbi?” Jesus svarade: ”Du har 
själv sagt det.” 

Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt 
sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, 
och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är 
mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag 
säger er: nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då 
jag dricker det nya vinet med er i min faders rike.” 

När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. 

Måltid: 

Nu äter vi en stund och funderar över bibeltexten för att sedan avsluta stunden med 

den bön vi fått från våra kyrkoledare: 

Bön formulerad utifrån Jesaja 35 
Gud, du som ger styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän. Du som 
säger till de som är vettskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda!" 

Gud, du som lovar att vatten bryter fram i ödemarken och en väg även där 
schakalerna vilar. Hjälp oss alla att hålla vårt hjärta och våra ögon fästa vid dig. Hjälp 
oss att inte sluta lita på att du är Gud och att du innerst och ytterst håller allt i din 
hand. 

Jesus Kristus du som är hela världens ljus, du som i fastetid går med oss på den 
svåra vägen mot Jerusalem, stanna hos alla som är oroliga, stanna hos alla som är 
sjuka, lys vägen för beslutsfattare, gå vid varje sjukvårdsanställds sida. Tack att vi får 
lita på att du är vår medvandrare och aldrig viker från vår sida. 

Heliga Ande, kom med kraft och tröst till alla som sörjer en förlorad anhörig, till den 
som ligger sjuk just nu, till personal över hela världen som sliter. Upplys oss alla, 
goda Ande, om hur vi bäst ska handla nu. Hjälp oss att göra det vi kan för att minska 
smitta, rädsla och misstro. 

Till hela din värld som lider av så många slag. Förbarma dig Jesus Kristus. Du som 
går kärlekens väg, hjälp oss att fortsätta älska varandra, visa vänlighet och 
barmhärtighet mot varandra, även när det larmar. Hjälp oss alla att handla ansvarigt. 
Så ber vi också - förbarma dig över oss syndare, du som går kärlekens väg, du som 
kämpar kampen och besegrar allt mörker. 

Amen. 


