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HÚSVÉTRA KÉSZÜLÜNK - NAGYOK 
JÉZUS MEGMOSSA A TANÍTVÁNYOK LÁBÁT 

 

KÉRLEK, PRÓBÁLJ MEG VÁLASZOLNI A KÖVETEZŐ KÉT KÉRDÉSRE, EGY-EGY MONDATBAN. 

1, Szerinted milyen ember az, akire azt mondják, hogy „nagyon alázatos ember”? 

 

 

 

 

2, Szerinted mi lehet a különbség az igazi alázat és az alázatoskodás között? 

 

 

 

 

 

A mai bibliai történet megismerésével már húsvétra készülünk. Jézus halála előtti 

napon (tehát nagypéntek előtti este) nagyon sok dolog történt, amelyre 

emlékeznünk kell, és aminek fontos üzenete van a számunkra. 

Egy különleges vacsorán vehetünk részt, amelynek jelentőségét nem csak az 

adja, hogy a zsidó nép minden évben egy ilyen vacsorán emlékezett meg az 

Egyiptomból való szabadulásra, hanem az is, hogy ez az utolsó asztalközössége 

Jézusnak a tanítványaival a halála és feltámadása előtt. 

Így mindennek, amit Jézus tesz és tanít, még erőteljesebb jelentése van.  

 

Olvassuk el az utolsó vacsora eseményei közül a lábmosás történetét.  

JÉZUS MEGMOSSA TANÍTVÁNYAI LÁBÁT   (JÁNOS EVANGÉLIUMA  13, 1- 17. ) 
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És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, 

Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe 

adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy: felkelt a vacsorától, letette 

felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát; azután vizet öntött a 

mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, 

amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: "Uram, 

te mosod meg az én lábamat?" Jézus így válaszolt neki: "Amit én teszek, most 

még nem érted, de később majd megérted." Péter így szólt hozzá: "Az én lábamat 

nem mosod meg soha." Jézus így válaszolt neki: "Ha nem moslak meg, semmi 

közöd sincs hozzám." Simon Péter erre ezt mondta neki: "Uram, ne csak a 

lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is!" Jézus így szólt hozzá: "Aki 

megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben 

teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind." Mert tudta, ki árulja el, azért 

mondta: "Nem vagytok mindnyájan tiszták." Miután megmosta a lábukat, és 

felvette a felsőruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik: "Értitek, hogy 

mit tettem veletek? Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert 

az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is 

meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én 

tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom néktek: a szolga nem 

nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok 

ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek. 

IGAZ VAGY HAMIS? 

1.      Jézus letérdelt és megcsókolta a tanítványai lábát. ___ 

2.      Jézus virágvasárnap volt utoljára együtt a tanítványaival. ___ 

3.      Péter nem akarta megengedni, hogy Jézus az ő lábát is megmossa. ___ 

 KI MONDTA KINEK? 

1.      "Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted." 

           __________ - __________ 

2.      "Az én lábamat nem mosod meg soha." __________ - __________ 

3.      Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok.  

_______________________-___________________ 
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EGÉSZÍTSD KI!  

1.      És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta 

................................................... Simon fiának, hogy árulja el őt… 

2.      Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok 

............................................... mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül 

volt kötve. 

3.      Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az .................. és a 

......................................, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. 

 

TUDTAD? 

1. A bibliai időben az érkező vendégek lábának a megmosása mindennapi 

tevékenység volt. A kevés csapadék miatt a poros utakon könnyen 

bepiszkolódott a vándorok lába. 

Azon a vidéken, ahol Jézus élt mind a mai napig nagyon megbecsülik a 

vendégeket, akik nagy tiszteletben részesülnek. Ennek az egyik jele volt 

akkoriban a lábuk megmosása.  

 A lábmosást rabszolgák végezték, de szokásban volt, hogy a tanítvány 

megmosta Mestere lábát, a feleség a férj lábát, illetve hogy a házigazda a 

kivételesen kedves vendégének. 

Természetesen ennek volt higiéniai, tisztálkodási oka is, ugyanakkor a 

tiszteletet is kifejezte.  
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2, Jézus több dolgot is szeretett volna kifejezni és megtanítani a tanítványoknak 

a lábmosás által.  

Nézd meg és próbáld a történetben felfedezni, hogy az a négy dolog, amire Jézus 

tanítani akarta az apostolokat, az hol és hogyan jelenik meg a történetben.  

 

 

 

 

 

 

Lábmosás

Tanítványokkal  
való 

össztartozás

Példaadás a 
szolgálatra

Alázat 
lelkülete

Bűnből való 
megtisztulás 
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KERESD MEG A 12 KÜLÖNBSÉGET A KÉT KÉP KÖZÖTT!  

 

 


