SKJÆRTORSDAG
Joh 13,1-15
Påskehøytiden var ennå ikke begynt; men Jesus visste at timen var kommet, da
han skulle dra fra denne verden over til sin Far. Og som han alltid hadde vist
dem som var hans her i verden, hvor han hadde dem kjær, gav han dem nå det
ytterste bevis på sin kjærlighet.
Aftensmåltidet var i gang; og djevelen hadde allerede inngitt Judas, sønn av
Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Jesus, som visste at Faderen hadde
overlatt alt i hans hender, og at som han var utgått fra Gud, var det til Gud han
vendte tilbake, reiser seg da fra bordet, legger kappen av seg og binder et klede
om seg. Så heller han vann i et fat og gir seg til å vaske disiplenes føtter og tørre
dem med det klede han bærer om livet.
Han kommer da også til Simon Peter. Men han sier: «Skal du vaske mine føtter,
Herre?»
Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det siden.»
Men Peter sier: «Aldri i evighet skal du vaske mine føtter!»
Jesus svarer: «Får jeg ikke vaske deg, har du ingen plass hos meg.»
Da sier Simon Peter: «Ikke bare føttene, Herre, men hendene og hodet med!»
Jesus sier: «Den som har tatt et bad, trenger ikke vaske seg, han er ren over det
hele. Og dere er rene – dog ikke alle.» Han visste nemlig hvem forræderen var;
derfor var det han sa at de ikke alle var rene.
Da han var ferdig med å vaske deres føtter, og hadde tatt på seg kappen og satt
seg til bords igjen, sa han til dem: «Forstår dere hva jeg nå gjorde for dere?
Dere kaller meg ‘Mester’ og ‘Herre’, og dere gjør rett i det; jeg er det. Men har
da jeg, som er Herren og Mesteren, vasket deres føtter, da skylder også dere å
vaske hverandres føtter; det er et eksempel jeg har gitt dere, og hva jeg har
gjort for dere, skal også dere selv gjøre.

