Skærtorsdag den 9. april 2020
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 vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et
forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.«
Johannes 13, 1-15

Skærtorsdag den 9. april 2020
Kære du, som Guds Søn elsker!
Jeg skriver til dig, fordi det er Skærtorsdag. Den aften, hvor den kristne kirke
fejrer, at Jesus indstiftede nadvermåltidet og samtidig befalede os at blive ved med
at gentage det. Igen og igen, når vi samles til gudstjeneste.
Måske undrer det også dig, ligesom det undrer mig, at evangeliet fra Johannes,
som hører Skærtorsdag til, slet ikke handler om nadveren. Men om at Jesus
vasker sine disciples fødder. Det er faktisk sådan, at evangelisten Johannes ikke
overhovedet fortæller om, at Jesus giver sine disciple brødet og vinen, her den sidste
aften, han er i live.

Jeg får den tanke, at Johannes går ud fra, at vi allerede kender nadveren, og at vi
allerede ved, hvad brødet og vinen betyder. At brødet og vinen er Jesu måde at
fortælle os på, at han giver sit liv for os. At kærligheden til os byder Ham at gå
så vidt som til at ofre livet. For os. Det er ret vildt at være elsket på den måde.
Synes jeg.
I stedet fortæller Johannes os, at Jesus vaskede sine disciples fødder den sidste
aften, han var sammen med dem. For at fortælle, hvad nadveren er tegn på. At
nadveren handler om at gøre tjeneste for hinanden. At give sit liv for hinandens
skyld.
Om Jesu tjeneste som disciplenes fodvasker, siger Johannes: ”Han havde elsket sine
egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste”. At Jesus vasker
fødder på disciplene, skal forstås ud fra de her ord. Han elskede os og gjorde
tjeneste for os, for at vi skulle tjene hinanden og Ham.
Vi skal tjene hinanden. Det forstår vi godt, og det praktiserer vi faktisk også;
meget tydeligt og konkret i disse dage. Vi tjener f.eks. hinanden ved at lide
afsavn og ved at indskrænke vores egen personlige frihed af hensyn til andre og
af hensyn til vores lands ve og vel. Vi tjener hinanden ved at holde afstand.
Det er ikke nemt. Det er svært. At tjene andre ved for en tid at give afkald på
meget af det i tilværelsen, der giver mening og glæde, er hårdt. Hensynet til
hinanden, omsorgen os imellem, kærligheden med andre ord, er på den måde ”en
streng herre”. Nogle gange byder kærligheden os at gøre noget, som er virkeligt
besværligt. Noget, som kræver et offer af os. Men vi gør det, fordi kærligheden
fortæller os, at det er bedst sådan. For vores næstes skyld.
Kærligheden bød Jesus at give sit eget liv på korset for vores skyld. Det er helt
ufatteligt, at Han virkelig gjorde det. Det var ikke bare ord, men handling.
Skærtorsdag fortæller, at den kærlighed, der tjener, er den stærkeste magt i
verden og blandt mennesker. Så stærk at selv døden overvindes.
Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og fra Herren Jesus Kristus!
De bedste hilsner fra din kirke og din præst.

Bøn
Jesus Kristus – du kalder dig vores tjener.
At tjene var alt, du ville.
Hjælp os at følge dig efter.
At tale og handle, som vores næste behøver.
Lad din kærlighed byde over os, så vi følger dig efter i tjeneste. Amen!
1
Herre, jeg vil gerne tjene,
tjene dig, og dig alene,
tag og brug mig, som du vil!
Hvad jeg ejer, har du givet,
hver en evne, selve livet,
dig det hele hører til.
2
Led mig, Frelser, ved din nåde,
også når jeg selv vil råde
og vil gå min egen vej;
sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne,
o, men lad mig aldrig savne
vished, at jeg tjener dig!
DDS 373

Fadervor
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen
Velsignelse
"Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred."

