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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var 
kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til 
Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, 
og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt 
måltid – Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, 
Simon Iskariots søn, skulle forråde ham; og Jesus vidste, 
at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var 
udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud – så rejser Jesus 
sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og 
binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og 
giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med 
klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til 
Simon Peter, og Peter sagde til ham: »Herre, vasker du 
mine fødder?« Jesus svarede ham: »Hvad jeg gør, fatter 
du ikke nu, men senere skal du forstå det.« Peter sagde: 
»Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder.« Jesus 
svarede: »Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del 
sammen med mig.« Simon Peter sagde til ham: »Herre, 
så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!« 
Jesus sagde til ham: »Den, der er badet, behøver ikke at 
få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. 
Og I er rene; dog ikke alle.« Han vidste nemlig, hvem der 
skulle forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle rene. 
Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel 
på og sat sig til bords igen, sagde han til dem: »Forstår I, 
hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig Mester og Herre, 
og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og 
Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at 
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vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for 
at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.« 

Refleksion til Skærtorsdag: At rense og blive renset. 

Vi vasker og vasker i denne tid: vores hænder, vores 

dørhåndtag, vores håndklæder. Det er det mindste, vi kan 

gøre. Vi vasker vores hænder rene for ikke at bringe 

corona-smitten videre. Og som dem, vi er, i den verden, vi 

lever i, må vi gøre det igen og igen, dag efter dag. Efter 

det, vi vaskede af i går, kommer der noget andet skidt på 

vores hænder i dag.  

Lige nu går vi af gode grunde meget op i det, i renhed. 

Renhed betyder virkeligt noget i disse uger. Knap så stor 

opmærksomhed får det i vores helt ”normale” hverdag, 

og så dog. For nogle uger siden sad jeg og talte med en 

ung kvinde fra Zanzibar, og hun sagde bl.a. til mig: I har 

det så rent her i Danmark. Ja, på mange måder har vi: 

egentlig kan man næsten sige, at der er gået renhed i vort 

samfund. Tarmskyldninger er blevet ganske populære, 

vanish sælges i stor stil, så vi kan få fjernet vores pletter, 

vores badeværelser er blevet store, fordi vi bruger mere 

og mere tid og plads på at holde os rene. Men trods vores 

forsøg på at rense os, så ved vi godt, at vi ikke kan rense 

os selv, når vi f.eks. er blevet anklaget for at have gjort et 

eller andet ulovligt. Da skal vi have en instans til at rense 
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os, en domstol. Det samme gælder, hvis vi har gjort en 

anden ondt, så kan vi ikke selv vaske det af, vi har gjort, 

men må få den, det er gået ud over, til at tilgive os, før vi 

kan føle os rene, må få Gud til at tilgive os, før vi kan føle 

os rene. 

I dagens tekst er Jesus ikke rykket ind i et vaskehus eller 

et stort badeværelse, men har taget et fad med vand og er 

begyndt at vaske disciplenes fødder. Hvorfor? Fordi Han 

netop vil fortælle dem, at de ikke længere skal gå og bære 

på den umulige opgave det er, at skulle rense sig selv, at 

de ikke længere skal blive ved at kredse om deres egne 

fejltrin. Jamen, kunne Han da ikke bare have sagt det til 

dem? Skulle det formidles ved hjælp af et fad med vand? 

Ikke nødvendigvis, for Han taler til dem igen og igen 

gennem evangeliet, ordet lyder til disciplene alle 21 

kapitler igennem og f.eks. i det 15. kapitel, i vers 3 siger 

Han: ”I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har 

talt til jer”. Så jo: Han kunne bare have sagt det til dem, 

som Han også gør det andre steder i de episoder fra Hans 

liv, som Johannes beskriver. Når Han her handler i stedet 

for at tale, er det et udtryk for, at tale og handling er et og 

det samme. Med fodvaskningen, der i vores verden har 

foreløbighedens karakter, siger Han til de 12, Han spiser 

måltidet sammen med: ”Jeg gør jer rene for altid”. Og det 

kan Han sige, fordi Han siger det som den åbenbarede 
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Guds Søn, som Ham, der gennem forskellige tegn: vand, 

der gøres til vin i Kana, bespisningen af 5000 i ørkenen, 

den døde Lazarus, der vækkes til live igen m.fl. – som 

Ham, der gennem disse tegn har vist disciplene og andre, 

at Han er andet og mere end et menneske, at Han også er 

Guds Søn. Men at Guds Søn skal bøje sig ned og vaske 

almindelige mænds fødder, det er svært for disciplene at 

forstå – eller rettere: det er svært for dem at tro på Jesu 

guddommelighed, når Han gør sådan noget – især er det 

svært for Peter. Han kan simpelthen ikke se Gud i det 

Jesus gør, idet Jesus bøjer sig ned for dem med et klæde 

bundet om livet. I det øjeblik synes Peter, at Gud, at det 

guddommelige er fuldstændig skjult, for i hans forståelse 

er Gud noget andet, end en, der påtager sig en slaves 

arbejde. Derfor protesterer Peter også: ”Aldrig i evighed 

skal du vaske mine fødder”. – En såre menneskelig 

reaktion fra Peters side, fordi det for os jordiske er 

provokerende, at det himmelske viser sig i en tjeners 

handling. En provokation, der fortsætter Langfredag, 

hvor det himmelske viser sig i en Guds-forladt mand på et 

kors. Det er virkelig et kors for tanken. Ikke desto mindre 

er det dette himmelske, der renser disciplene, der renser 

os en gang for alle, der en gang for alle giver os syndernes 

forladelse, hvilket jo er utroligt befriende. Vi skal 

stadigvæk i den verden, der er vores, blive ved at vaske 
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vore hænder – og jo også vore fødder og alt andet på 

kroppen igen og igen, men vi kan gøre det i tillid til, at vi 

samtidig evigt og endegyldigt er rensede af den 

korsfæstede og opstandne Guds Søn. En renselse eller 

tilgivelse, der formidles til os gennem nadveren. 

Fodvaskningen i Johannes-evangeliet finder sted mens 

Jesus holder måltid med sine disciple – et måltid, som vi i 

dag, Skærtorsdag, må tolke som det måltid, hvor Jesus 

indstifter nadveren - (Johannes daterer Jesu død anderle 

des, end de 3 andre evangelister, så derfor har han ikke 

nogen decideret nadverindstiftelse, men som sagt: når vi 

læser om fodvaskningen på en Skærtorsdag, må vi tolke 

den i sammenhæng med nadveren) – vi må tolke det som 

det måltid, hvor Han bryder brødet og deler vinen, sådan 

som Han ved sin offerdød Langfredag bryder og deler sit 

eget liv. Hans kærlighed til os, Hans vilje til at ville rense 

os viser sig altså, når noget bliver brudt, den viser sig helt 

elementært i brødet, der bliver brudt. Og i den 

sammenhæng er det en vigtig pointe, at det er brødets 

væsen, at det skal brydes for at blive til næring i et måltid, 

samtidig med, at der er det særlige ved brødet, at det kan 

brydes i stykker uden at gå i stykker. Et stykke brød er 

stadig et brød, selv om det er brækket af et større brød. 

Det betyder at, når vi ved nadvermåltidet spiser brødet, 

som Jesus bryder, så deles vi om at modtage hans fulde 
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kærlighed, for kærligheden går heller ikke i stykker, når 

den deles. Tværtimod. Tværtimod vokser den, som liv 

vokser ved celledeling. Så den delte kærlighed giver os 

mod til at elske, eller, som der står i Johannes` 1. brev 

kapitel 4, vers 19: ”Vi elsker, fordi han elskede os først”. 

Det vil sige, at det, vi får, når vi ved nadverbordet tager 

imod brødet og vinen, det giver os det, der skal til, for at 

elske vores næste, som det altid er vores pligt at gøre – og 

da ikke mindst lige nu, hvor nogle er mere udsatte end 

andre. Da er det vores pligt at vise det hensyn og den 

hjælpsomhed, der kan hjælpe så mange som overhovedet 

muligt godt igennem de næste uger, og vi kan bl.a. gøre 

det ved at blive ved med at vaske vores hænder. Amen. 

Bøn: 

Vor Herre Jesus Kristus, 

brødet blev brudt,  

og druen blev knust, 

og Du har gjort os rene for Gud. 

Du har vasket os rene for alt det, 

der klæber til os, så vi beder Dig: 

lad Din kærlighed blive i os, så vi tjener hinanden, 

som du tjente os, og rækker tilgivelsen videre. 

Giv os også nu at leve med hinanden 

opmærksomt, hensynsfuldt og hjælpsomt 

og lad troen og håbet spire i os. Amen. 
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