
FÖRBEREDELSEN

Påsken, det året då Jesus dog föregicks av en kväll där Jesus gjorde något alldeles speciellt. 

Lärjungarna hade precis fått en uppmaning av sin mästare Jesus att förbereda 
påskmåltiden. På kvällen skulle man äta en måltid med bl.a. annat osyrat bröd, till minne 
av att israels folk inte hade tid att baka jäst bröd under uttåget ur Egypten, judarnas första 
påsk.
 
Nu var allt förberett och Jesus välkomnade lärjungarna genom att inledda kvällens 
ceremoni mycket överraskande. Vanligtvis brukade alla få sina fötter tvättade av någon 
annan eller tvätta sina egna fötter innan de la sig till bords på golvet vid måltiden. Men 
denna gången sker något så ovanligt att det tydligt dokumenteras i bibeltexten.

Jesus väljer att knyta handduken om sin egen midja och ta fram handfatet med vatten. Han 
böjer sig ner och börjar tvätta en lärjunges fötter varsamt och med kärlek och torkar varje 
fot med handduken. Sedan nästa lärjunge…och sedan nästa.

Möjligen fanns det ett leende på läpparna eller till och med fnissande om det kittlades 
mellan tårna och jag kan tänka mig att man emellanåt kunde höra vattendropparna ploppa 
i handfatet under tystnaden. Allvaret fanns där tydligt och alla undrade varför deras 
mästare Jesus hade börjat tvätta deras skitiga fötter? Det borde förstås vara tvärtom, men 
han tvättade allas fötter.

Genom detta exempel så lär Jesus sina nära vänner något viktigt om att försöka likna 
Honom:

”Men om nu jag som är er Herre och Mästare har tvättat era fötter, då är också ni skyldiga 
att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel att följa: gör som jag har gjort mot 
er.” Joh 13:14-15 (stycke vers 12-17)

Lärdom 1:
Jesus vill ha en äkta och nära relation med sina lärjungar – med oss.

Lärdom 2:
Ett Jesuslikt sätt är: att kärleksfullt hjälpa sina vänner och vara tillräckligt modig för att göra 
skitgörat för någon annan.

Lärdom 3:
Alla kan vi få våra synder förlåtna och bli rentvättade av JESUS.
Erbjudandet gäller alla som TILLÅTER Jesus att tvätta deras fötter 
– som vågar visa Jesus ”skiten mellan tårna”.
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