
12 e l s A  n r  1  2015 K y r K A  o c h  s A m h ä l l e  u r  K v i n n o r s  p e r s p e K t i v

vä r l d s B ö n dAG e n  2015

Bakgrund
Vår Frälsare har avslutat sina offentliga 
framträdanden; han engagerar sig nu i 
en privat konversation med sina vänner. 
Vi har här en redogörelse för vad som 
hände mellan honom och hans lärjungar.

Inledning
Joh 13:1–17 berättar vad Jesus sade 
till sina lärjungar kvällen före sin död. 
Orden uttalades en kväll när endast lär
jungarna var närvarande och han gav 
dem slutliga instruktioner för att förbe
reda dem för hans död och uppståndelse. 
Detta skulle förändra deras liv för alltid.

Fyra skäl varför Kristus gjorde detta:

Joh 13:1–2: Kristi radikala 
kärlek till sina lärjungar och 
världen

Kärlek är den viktigaste tyngdpunkten 
i detta kapitel (Joh 13). Kärlek är att 
ge sitt liv; och därför betyder kärlek att 
älska till slutet (Joh 3:16). Jesus visade 
detta genom sin verksamhet och fortsat
te ända till slutet. Han upphörde aldrig 
att visa kärlek, även om det fanns vissa 
människor som inte trodde på hans upp
drag. Han åsidosatte aldrig sina gamla 
vänner, han höll fast vid dem. Han upp
hörde aldrig att älska och ta hand om 
dem. Och i döden på korset ser vi den 
slutliga uppenbarelsen av denna kär
lek till fullo. Faktum är att hela Johan
nesevangeliet fokuserar på den radikala 
kärleken. Guds kärlek är inte statisk eller 
självcentrerad; den sträcker sig ut och 

drar till sig andra. Det är Gud som sätter 
grundmönstret för sann kärlek, grunden 
för alla kärleksrelationer.

Fråga: Kan du se Guds mönster av sann 
kärlek i verksamhet i världen i dag?

Joh 13:3–5: Hans radikala 
kärlek exemplifieras genom 
hans eget sätt att vara tjänare

Dessa verser introducerar själva fottvag
ningen. Jesus var den perfekte tjänaren, 
och han visade sin tjänarattityd gente
mot lärjungarna. Att tvätta gästernas 
fötter var ett jobb för hushållets tjänare 
och utfördes när gästerna anlände, men 
Jesus lindade en handduk runt midjan, 
som en slav, och tvättade och torkade 
lärjungarnas fötter. Är du villig att följa 
Jesu tjänarexempel? I vissa kulturer var 
fottvagning något som fruar gjorde för 
sina makar, barn gjorde för sina föräldrar 
och lärjungar gjorde för sina lärare. Ur 
detta perspektiv försatte Jesus – läraren 
– sina lärjungar i en ny situation. Jesus 
vände på rollerna. Att Jesus tvättar lär
jungarnas fötter är en symbol för radikal 
kärlek och ett exempel på tjänarskap. 
Om vi vill ha denna kärleksrelation med 
Gud, måste vi vara ödmjuka för vad det 
egentligen innebär och kräver av oss. 
Ödmjukhet är styrkan i den radikala 
kärleken.

Fråga: Vilka tjänster kan du utföra i ditt 
samhälle som kan uppfattas som verklig, 
radikal kärlek?

Joh 13:6–11 Hans radikala 
kärlek exemplifieras genom 
den simpla tjänsten att tvätta 

fötter. Detta är ett paradigmskifte som 
innebär inte bara att mästaren blir tjänare 
utan också en andlig förvandling.

Tänk dig att du är Petrus. Du ser på när 
Jesus tvättar de andras fötter och kom
mer allt närmare dig. Att se mästaren 
uppföra sig som en slav måste ha förvir
rat Petrus. Han förstod fortfarande inte 
Jesu undervisning, att en person som vill 
vara ledare också måste vara tjänare. För 
Petrus hade det nog varit lämpligare att 
en av lärjungarna hade tvättat Jesu fötter. 
I Petrus svar märker vi den stolthet och 
egenvilja som är kärnan i all synd. Skulle 
du reagera som Petrus?

Om Petrus ska få del i Jesus Kristus 
och det eviga livet som kommer genom 
tro på honom, då måste han tvättas av 
Jesus. Vi måste alla tvättas av Jesus, om 
vi vill leva och tjäna med kärlek.

Fråga: Vad är det för förändring i synsätt 
som du ser hos Jesus? Kan du komma 
ihåg något tillfälle när du gjort som han 
trots missförstånd som det skapade?

Kapitel 3:12–17: Hans 
radikala kärlek är ett 
exempel som ska följas av 

alla troende, så att de förvandlas till att 
vara ”tjänarnas tjänare”.

Jesus tvättade inte lärjungarnas fötter 
bara för att få dem att vara snälla mot 
varandra. Huvudsyftet var att hans verk 
skulle spridas vidare på jorden när han 

Jesus sade till dem: 

”Förstår ni vad jag har 
gjort med er?”  Joh 13:1–17
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var borta. Liksom vi skulle lärjungarna 
gå ut i världen för att tjäna andra och 
betjäna alla människor till vilka de tog 
budskapet om frälsning. 

Detta är en radikal kärlekshandling. 
Lärjungarna erkänner Jesus som lärare 
och Herre, och Jesus bekräftar detta som 
sin identitet. Den kärlek och ödmjukhet 
Jesus visar här är inte falsk, den är verk
lig och är grundad i sanning. Medan lär
jungarna kanske funderar över det som 
just skett, säger Jesus något annat: ” Om 
nu jag, som är er herre och mästare, har 
tvättat era fötter, är också ni skyldiga att 
tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett 
exempel, för att ni skall göra som jag har 

gjort med er.” (v 14–15). 
Vad menar Jesus? Vissa kristna sam

fund har etablerat en fottvagningscere
moni, antingen som en separat guds
tjänst eller som en del av skärtorsdagens 
gudstjänst, eller till och med som lång
fredagsrit. Vissa hävdar dock att Jesus 
inte sade att vi skulle göra ”vad” han 
gjorde utan ”som” han gjorde. 

Alla som tror på Jesus Kristus måste 
visa den radikala gudskärlek som han 
har uppenbarat, genom att betjäna var
andra oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
ålder, social bakgrund eller status i livet. 
Du må ha en hög ställning som ledare el
ler ej, men utövandet av ledarskap måste 

följa Jesu tjänarskapsmodell. Om Jesus 
tog på sig rollen som tjänare och han är 
vår herre och mästare, då förväntas vi, 
som säger oss vara hans tjänare, att göra 
samma sak (v 16). Jesus tillägger: ”En 
tjänare är inte förmer än sin herre, och 
en budbärare är inte förmer än den som 
har sänt honom.” 

Det påminner oss om att vi bär på ett 
uppdrag. Jesus uppdrog åt sina lärjungar 
att gå ut i hela världen och vittna för 
människor i alla nationer. Livsmönstret 
som exemplifieras i fottvagningen är be
vis på sann, radikal kärlek och ödmjuk
het. Som kristna måste vi vara Kristus
lika. Han vill att vi ska inkludera andra i 
vår egen agenda: leta efter ett behov och 
ta initiativ till att utföra små kärleks
handlingar; börja dagen med att tänka 
på andra. Framför allt: låt ingenting stö
ra din relation med Gud. Jesus avslutar 
med att säga: ”Vet ni detta är ni saliga 
om ni också handlar så.” (v 17)

Fråga: Hur kan vi dela frivillig radikal 
kärlek och tjänst?

Slutsats
Radikal kärlek: Hur kan man visa den i 
handling?
Radikal kärlek kommer från ödmjukhet, 
medkänsla och engagemang, vilket inne
bär självförnekelse och tjänarskap. Det 
är inte underdånighet. Det ska inte för
växlas med tillvägagångssätt och system 
som främjar rasism, sexism, övergrepp 
eller rädsla. Den heliga Anden kommer 
att lära oss att se, känna och identifiera 
äkta kärlek i Kristi kropp och i världen.

samtala
Dela vittnesbörd om radikal kärlek från ditt sammanhang, när 
du lyssnat på några exempel på enkla handlingar av kärlek och 
ödmjukhet från Bahamas:

•	 Radikal	kärlek	var vad de stolta Bahamaskvinnorna visade, 
när de marscherade och stod upp för sina demokratiska 
rättigheter under den kvinnliga rösträttsrörelsen för mer än 
femtio år sedan.

•	 Vi	bevittnar	radikal,	uthållig kärlek hos våra jordbrukare 
när de sår och skördar, och hos våra fiskare när de marinblå 
vågorna bryter över reven och tvättar deras fötter.

•	 Radikal	kärlek	från	vår herre och frälsare jesus Kristus ser vi 
också i soluppgången som tvättar oss med värme och smeker 
vår hud med en mild vind av frihet och frigörelse.
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