Fodvasken. Prædiken Skærtorsdag 2022. 2. udg:
Han glemmer mig aldrig i afgrundens nat
han løser min ensomheds gåde
når månen er presset og lægger sin hat
så sejler han frugten i både.
Han dækker et bord til den tørstige hær
han åbner sin puls i et bæger
en dag som i dag med et firkantet vejr
er regnbuespidserne læger.
Amen

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 vaske
hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod
jer.«
Johannesevangeliet 13,1-15
Amen

Skærtorsdag

Selvom jeg ikke er katolik ved jeg nok om den katolske kirke til at have opdaget, at vi har en
usædvanlig pave, der har ladet sig opkalde efter ”Frans af Assissi”, der levede i 1100-1200
tallet og gav afkald på rigdom for at følge i Jesus’ fodspor for at blive tiggermunk.
I 2016, da der var kommet mange flygtninge til Europa fra krigen i Syrien vaskede og kyssede
Pave Frans fødderne på muslimske, kristne og hinduistiske flygtninge, både mænd og kvinder,
under en skærtorsdagsmesse med asylansøgere i Castelnuovo di Porto, et asylcenter uden for
Rom, den 24. marts 2016.
At vaske et andet menneskes fødder er en kærlighedshandling. Ved denne handling viser
Frans dels at han er i stand til at vise alle mennesker kærlighed uanset tro, køn eller social
status – og at han ikke er for fin til at tjene sine medmennesker – og til at vaske deres fødder,
uanset hvor de kommer fra og hvilken religion de måtte have. Eller med andre ord – at gå i
Jesus’ fodspor!
Den føromtalte fodvask, hvor Pave Frans vaskede fødder på flygtninge er bemærkelsesværdig
i sig selv. Dertil kommer, at han i 2016 ændrede reglerne i den Romersk – katolske kirke til at
tillade vask af kvinders fødder. Det var nyt og viser pavens vilje til at ville omfavne, inkludere
alle. Ingen skal være udenfor.

Aktuelt virker det som om, at Pave Frans har overtaget den rolle, som de to sydafrikanske
ledere, Nelson Mandela (den tidligere præsident) og Desmond Tutu (den tidligere ærkebiskop)
har haft i den internationale debat. Jeg kan f.eks. huske, at Desmond Tutu i forbindelse med
Irakkrigen har sagt: ”Man kan ikke bombe sig til fred”.

Pave Frans har på et tidligt tidspunkt i krigen i Ukraine på et møde med lederen af den Russisk
Ortodokse Kirke, Kirill, som fungerer som den religiøse legitimering af krigen gjort
opmærksom på, at krigen ikke kan forsvares religiøst og at den er barbarisk og bør stoppe
omgående!
For nylig har Pave Frans besøgt Ukraine. I den forbindelse har han tydeligt udtrykt mishag
overfor de krigsforbrydelser, der finder sted, ja overfor krigen i det hele taget og har kysset et
efter sigende noget beskidt ukrainsk flag for at vise solidaritet med de lidende!
Fodvasken:
Den tidlige kristne kirke indførte skikken til at efterligne ydmyghed og uselvisk kærlighed
til Jesus , der vaskede de tolv apostlers fødder ved den sidste nadver (Johannes 13: 1–15)
natten før hans korsfæstelse. Praksis med fodvask var oprindeligt en gæstfrihedshandling i
palæstinensiske hjem, udført for gæster (som bar sandaler og gik på støvede veje) af en
tjener eller værtens kone.
I flere europæiske lande vaskede monarkene eller medlemmerne af den kongelige familie
fattige menneskers fødder og gav dem gaver på skærtorsdag.
…
For nylig hørte jeg én af radioudsendelserne i P1 i den serie, der hedder ’Kærlighed’ med
Sørine Godtfredsen. Sørine havde Özlem Cekic i studiet til samtale. Emnet var kærlighedens
modsætning: - had!
De to kendte kvinder har noget ’med’ hinanden på godt og ondt, som de også talte om i
udsendelsen. Og så handlede det om Özlem Cekic’s kaffeselskaber. For hun er jo kendt for at
drikke dialogkaffe med fremmede, der sender hende hademails. Alle mennesker har nogen, de

virkelig ikke kan lide. At elske dem, der hader dig, er nok det vanskeligste kærlighedsbud af
alle Biblens bud. Hadet udfordrer!
Özlem fortalte i udsendelsen, at den allerførste ’dialogkaffe’, som hun holdt, mest
var en ’dialogmiddag’. Hun havde inviteret sig til samvær med en hademailer og taget mad
med. Hun har lavet mad til ham. For som hun så klogt sagde: hvor der er mad, er der fred!
Der sker noget, når vi spiser sammen, siger Özlem.
Det er nemt at tage afstand fra andres fordomme og foragt. Men det er svært at hade en, som
man sidder og spiser med og ser ind i øjnene. Derfor kan der i én eller anden forstand være
fred ved et middagsbord. Man kan ikke så godt råbe med mad i munden.
Jeg går ikke nærmere ind i, hvad der i øvrigt bliver sagt i udsendelsen mellem Özlem og
Sørine, for I kan jo selv høre den, men jeg vil blot tage afsæt i den.
….Det var jo mange af de samme komplekse følelser, der er til stede omkring middagsbordet,
ved Jesu sidste måltid. På nogle punkter er der jo noget dialogmiddag/dialogkaffe over den
sidste nadver. For Jesus er udmærket klar over, hvordan de er, de såkaldte venner omkring
middagsbordet. At de føler noget og vil have forskellige motiver til at forråde eller svigte ham
inden for få timer.
Jesus har ikke lavet maden! ….. til sine såkaldte venner! Måltidet er, som det er skildret,
yderst enkelt.
- Men Jesus gør noget andet, som kan være lige så sigende, som Özlems mad: han vasker
disciplenes fødder. Det hører vi om i aftenens tekst.

Billedet, som I har fået, er fra præstegården i Stege. Relieffet sidder i muret i trappen op til
indgangen op præstekontoret og konfirmandlokalet. - I juni 2021 var jeg på Johannes Larsenmuseet i Kerteminde og det såede tanken, at relieffet måske kunne være skabt af Johannes
Larsen. Men jeg har skrevet og spurgt museet og fået et svar, som gør det ret usandsynligt, at
det kunne være så kendt en kunstner. Så det er nok en lokal Møn-kunstner, der har støbt
billedet, da præstegården blev opført i 1892.

Det er Peter, der har det fine tøj på. Et flot slag, som en herremand og en flot, stor hat. Peter
er en herre! Jesus har tørklæde om hovedet som en tjenestepige og ligger på knæ for Peter.

Jesus er tjener! Peter har venstre hånd på hans skulder og med den højre forsøger han at
afværge Jesus’ handling. De har en meget direkte kontakt, kan man se på relieffet. Det MÅ
ske, det skal ske, - at Jesus vasker disciplens fødder.
Fodvaskningen indikerer tjeneste. De skal gøre det gode for og med hinanden. I Mellemøsten
er fodvask særdeles illustrativt, - skidtet mellem tæerne skal væk. Fodvask er noget
behageligt forfriskende og rengørende, men også som noget ydmygt.
Der er samtidigt et skæbnefællesskab i det: Disciplene får samme skæbne som Jesus.
Sammen er de en organisme. Selvom Peter er klædt som herremand på billedet, og det er der
en pointe i - så er Jesus blandt dem, som den, der tjener, han er forbillede. Hans handling er
et signal og illustrerer den rette ånd blandt dem. Han viser, hvad som er helligt. For Jesu
ydmyge handling er ren kærlighed.
Hvor der er mad, er der fred! Lige under overfladen er der også noget andet, nemlig alle de
facetter som det menneskelige sind også rummer, som også er i os. Vi er på ingen måde
forskellige fra disciplene. Kærligheden kan tippe – der er ikke langt fra kærlighed til had, siges
det – f.eks. i forbindelse med skilsmisser. Der er ikke langt til svigt og fornægtelse.
Vi har så meget lyst til at sole os i vores godhed, siger Özlem, til Sørine, og sætter dermed
spørgsmålstegn ved sine egne – og andres retfærdighed, for kærlighedsbuddet er uendeligt
vanskeligt. At gøre kærlighedens og fællesskabets gerninger er proces, som er livsvarig. Det
er ikke noget man bliver udlært i.
Men af dialogkaffe og dialogmiddage og fodtvætning på skærtorsdagsaftner kan man lære, for
at bruge Özlem ord, at Der er altid noget i et andet menneske, som minder om dig. Vi
er alle alligevel inviterede ind fællesskab med andre vores svigt og mangler til trods
Amen.

