
KÉSZÜLÜNK A HÚSVÉTRA 

JÉZUS MEGMOSSA A TANÍTVÁNYOK LÁBÁT 

Ma egy különlegese vacsorára vagyunk hivatalosak.                                                                        

Nem attól igazán különleges, hogy a vacsora résztvevői mit fognak enni, hanem attól, hogy 

mi minden fog a vacsoraasztal körül történni. 

Még el sem kezdődik a közös étkezés, amikor valami meglepő dologról olvashatunk.          

Ma ezzel fogunk megismerkedni. 

Minden étkezést előkészítünk. Mielőtt leülünk enni asztalhoz, előtte több dolgot is 

megteszünk. Kezet mossunk, megmossuk a zöldséget, gyümölcsöt, amit meg fogunk enni.             

Az asztalt is megterítjük.  

A rajzon egy asztalt látsz, rajzold rá, azokat a dolgokat, amivel megterítjük, mielőtt 

étkeznénk! 

 

 



Jézus halála és feltámadása előtt vendégségbe hívta tanítványait.                                       

Ezen a húsvéti vacsorán arra emlékeztek, hogy nagyon – nagyon régen Isten miképpen 

szabadította ki népét a rabszolgaságból,  

A vacsora előtt azonban valami egészen meglepő dolog történt. 

Hallgassátok meg a történetét! 

Közeledett a húsvét. Jézus népének ez volt a 

legfontosabb ünnepe. Ilyenkor mindenki a 

családjával készült a húsvéti vacsorára, a 

legkisebb gyerekektől a legidősebb 

családtagig. 

Vacsora közben felidézték a Biblia szavain 

keresztül az Egyiptomból való szabadulás 

történetét, többek között azt, hogy miképpen 

kelt át Isten népe a szétnyíló tengeren. 

Jézus a tanítványaival készült az ünnepi 

vacsorára. Amikor már mindent elkészítettek 

és letelepedtek volna az asztalt köré, egy 

váratlan dolog történt.  

 

 

 

 

Jézus levette a köntösét, kötényt kötött 

magára. Egy nagy tálba vizet öntött, majd 

lehajolt a tanítványai elé és elkezdte azok 

lábát megmosni és kendővel megtörölni. 

A tanítványok megdöbbenve és szótlanul 

nézték mindazt, amit Jézus tesz.                      

 

 

Amikor Péterhez ért Jézus, akkor az el akarta 

húzni a lábát és ezt mondta: 

„Uram Jézus, az én lábamat nem moshatod 

meg! Hiszen nekünk kellene a te lábadat 

megmosni.” Jézus azonban így felelt 

Péternek: 

„Ha nem moshatom meg a lábadat, akkor 

nem tudok a barátod lenni.” 

Péter ekkor megértette, hogy Jézus nem azért 

mossa meg a lábukat, mert poros lett az úton, 

hanem valamit tanítani is akar nekik ezzel. 

Péter azt kérte Jézustól, hogy ne csak a lábát 

mossa meg.  

 



 

„Aki a vendégségbe indulva már 

megfürdött, annak csak arra van szüksége, 

hogy a lábát mossák meg, mikor 

megérkezik.” – felelte Péternek Jézus.                                                 

Majd így folytatta: „Ti már tiszták vagytok, 

mert hozzám tartoztok”. 

Miután mindegyik tanítvány lábát 

megmosta, Jézus letette tálat, a kendőt, és 

így szólt tanítványaihoz. 

„Megértettétek, hogy miért tettem mindezt 

veletek? Ha én az Úr és Király alázattal 

megmostam a lábaitokat, akkor nektek is 

hasonlóan kell cselekedni egymás és 

minden embere felé.” 

 

Jézus alázatra hív bennünket. Arra, hogy ne uralkodni akarjunk a másikon, hanem azt 

keressük, amivel szolgálhatjuk az élete közeledését Istenhez. 

Tudtad? 

Jézus idejében az érkező vendégeknek nagy tisztelete volt. Ha valaki vendégül láthatott egy 

úton járó ismerőst, de akár még idegent is, akkor úgy érzete, fontos szolgálatot tesz.            

Ezt fejezték ki azzal, hogy az érkező vendég lábát megmosták. 

Miért is volt ez olyan nagyon fontos? Nézd meg az alábbi képet és megérted.  

Akkoriban nem voltak zárt cipők, hanem mindenki ilyen bőrtalpra erősített fűzőkből álló 

szandált, régies nevén sarut hordott. Az utak pedig nem voltak lebetonozva, hanem porosak 

voltak. Így bizony még egy rövid út alatt is hamar piszkos, poros lett a láb.  

 

 

 

 

 

 



Aranyosi Ervin: Alázat 

 

Mit jelent a szó: alázat? 

Pontosan, mit is takar? 

Nagyon sokan értik félre, 

tegyük helyre hát hamar. 

Nem jelent meghunyászkodást, 

mások előtt görnyedést, 

nem is alárendeltséget, 

de nem jelent törtetést. 

Mutat tudást, s tehetséget, 

büszkén vállalt tetteket, 

odaadást, teljes szívet, 

hitet, mely nem tettetett. 

 

 

 

 

Szolgálatot mások felé, 

de ez bíz’ nem szolgaság! 

Teljes szívet adni belé, 

nem amolyan formaság. 

Örömmel tenni a dolgom, 

s vállalni a terheket. 

akiknek javát szolgálom, 

érző, élő emberek. 

Mit jelent hát az alázat? 

Királyi szolgálatot! 

Ennyi hát a magyarázat, 

ha másoknak átadod! 

 

 



 


