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Innledning: 

I kap.13 i Johannesevangeliet leser vi om Jesus som vasker disiplenes 

føtter. På den tiden gikk folk på enkle sandaler, og en ble derfor raskt 

skitten på beina. Å vaske føttene var en vanlig skikk, og vanligvis var det 

slavenes jobb å gjøre det. Når Jesus vasker sine disiplers føtter er det 

derfor en overraskende og uhørt handling. Handlingen har en trefoldig 

funksjon. Jesus demonstrerer sin kjærlighet overfor sine disipler (v.1), det 

er en profetisk handling som vitner om hans frelsesverk (v.6-9), og den gis 

som et forbilde for hans etterfølgere (v.12-17). 

 

Les teksten: Joh.13,1-17 

* Bruk litt tid til å dele det den enkelte av dere legger merke til i teksten. 

 

Velg noen av spørsmålene nedenfor som utgangspunkt for en samtale: 

1. Hvorfor tror du Peter ikke ville at Jesus skulle vaske føttene hans? 

2. Hvilke ting tror du oftest hindrer oss i å slippe Gud til å våre liv? 

3. I noen kristne menigheter blir fotvasking praktisert som en kirkelig 

handling, gjerne i forbindelse med nattverd. Hva tenker du er 

argumentene for eller imot en slik praksis? 

4. Hva forbinder du med begrepet ydmykhet? 

5. Har du eksempler på personer som har vært forbilder for deg når det 

gjelder å sette andre høyere enn seg selv? 

6. Hvordan kan dere som gruppe etterleve Jesu eksempel? Er det noen 

dere kan gjøre noe konkret for? 

Søndagens tale over samme bibeltekst finnes på 

http://yrm.no/fellessamlinger 
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