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Johannesevangeliet fortæller ikke om nadveren med brød og vin, som de tre andre evangelister. I 
stedet fortæller han, at Jesus gjorde noget andet, som på samme måde er en symbolsk handling. 
Han tog et vaskefad med vand, bandt et klæde om livet, og så gav han sig til at vaske sine venners 
fødder, hele bordet rundt. I betragtning af, at det var et festmåltid a la vores juleaften, var det en 
temmelig usædvanlig ting at gøre, og desuden var det noget, som slaver eller andre mere 
underordnede personer i en husstand gjorde, når gæsterne kom. Lige præcis dét var en klar 
afspejling af social status og den rolle man havde i samfundet og i familien, der afspejlede sig i, 
hvem der vaskede fødder på hvem.
Jesus var lederen og hovedpersonen i kredsen af dem, der sad om bordet den påskeaften. Når 
han vaskede de andres fødder, var det en symbolsk handling, som skulle vise dem noget vigtigt. 
Han siger det også direkte: “Jeg har sat et eksempel for jer. I skal gøre det samme som jeg har 
gjort.”  
Og hvad mente han så med det? Mente han, at vi skal gøre den samme symbolske handling, som 
han gjorde? Jeg tror, det ville være en misforståelse at nøjes med at forstå det sådan. For hvad var 
det, Jesus gjorde, som vi fejrer her i påsken? Han satte sit liv ind på at føre den opgave til ende, 
som Gud havde givet ham. Han gik ind i lidelse og død for at opstå påskemorgen, til tro for dem, 
som tør tro. Han turde gå den vej, som han hele tiden havde talt om: vejen væk fra at sætte sin lid 
til det, vi selv kan kontrollere og styre, og i stedet for gå helt ind i troen på, at Gud gør det, der skal 
til. 
Men lad os nu lige bremse lidt op og få rede på, hvad det vil sige, trin for trin. 

Det første trin er at tænke anderledes om Gud end vi før har gjort. Via Jesus har Gud lært os, at 
det handler ikke om, hvor gode og kloge og fromme vi er, men om at tro på, at vi er elskede - og 
tage konsekvensen af det.

Det andet trin er, at vi ikke skal lade det blive ved tanken, men altid se på det medmenneske, der 
står over for os, med de øjne, denne tro har givet os. Og så skal vi vælge vores handling derefter.

Det tredje trin er, at vi skal leve for fuld energi og glæde, for vi er frie til at gøre det, som vi tror på, 
er det rigtige. Ikke fordi det skal sikre os en plads i Himlen engang, men fordi Jesus har lært os 
Sandheden. Og der er ingen magtstruktur bygget ind i det her. Det er er ikke kirken eller en guru 
eller en profet eller pave eller en biskop eller en rabbiner eller nogen anden form for religiøs 
institution, der skal bære os ind i Himmerig. Det er Gud selv, og ham har Jesus lært os at kende. 

Og her kommer så pointen i den symbolske handling, Jesus foretog på Skærtorsdag: ingen har set 
opstandelsen påskemorgen. Tre kvinder bevidnede, at graven var tom. Ingen af disciplene, som 
sad ved bordet Skærtorsdag aften, kunne påberåbe sig en autoritet som førstevidne. De var lige, i 
troen - og i tvivlen. Hinandens tjenere, på lige vilkår. Handlingen, Jesus gjorde, kan kun forståes af 
den, som selv handler i andres tjeneste. Vores handling er at være hinandens tjenere, fordi vi er 
lige.

Der er et fjerde trin ind i vores forståelse af, hvad det egentlig vil sige at være en kristen. Vi skal 
bruge rigtig meget energi på at tage det til os, at vi er elskede. Det er nemlig slet ikke så let, som 
det lyder til. Vi skal ikke fortjene noget hos Gud, og netop derfor er vi frie til at tænke og handle 
uden at have brug for hverken autoritet eller mellemled mellem hver enkelt og Gud. Se på dit 
medmenneske, sagde Jesus. Se hvordan du og dit medmenneske er lige i at være elskede, uanset 
hvad I så ellers måtte have af forskelligheder. Så kan du tage det på dig at handle og følge op på 
den symbolhandling, Jesus gjorde Skærtorsdag med et vaskefad.
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