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3.   JÉZUS MEGMOSSA A TANÍTVÁNYAI LÁBÁT

AZ ALÁZATOS JÉZUS
(János 13,1–11)

A húsvét ünnepe előtt Jézus már tudta, hogy utoljára fog együtt vacsorázni a tanítványaival. 
A tanítványok mindent előkészítettek a különleges vacsorához. Jézus felállt, vizet öntött egy 
mosdótálba és elkezdte megmosni a tanítványai lábát. A tanítványok megdöbbentek. Nem 
értették, hogy mi történik. Miért mossa meg Jézus a lábukat? Úgy illene, hogy a tanítványok 
mossák meg Mesterük lábát! Mindenesetre csendben voltak, meg sem szólaltak. Csak az asz-

tal végén ülő Simon Péter volt annyira 
bátor, hogy megkérdezte: 

– Uram, te mosod meg az én lábamat?
Jézust nem érte váratlanul a kérdés, így 

válaszolt: 
– Amit én teszek, most még nem érted, 

de később majd megérted – Péter hevesen 
tiltakozott az ellen, hogy Jézus a lábait 
megmossa. Azonban Jézus cselekedetei-

„Sokféle szándék van az ember  
szívében, de csak az Úr tervei  
valósulnak meg.”

Példabeszédek 19,21
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nek mindig volt értelme. Most is tanítani 
akarta Pétert és a többi tanítványt, egy 
olyan tulajdonságra, amely elengedhe-
tetlen a keresztyén ember számára. Arra 
akarta megtanítani őket, hogyan kell 
alázatosnak lenni egymással. Jézus csak 
ennyit válaszolt Péter tiltakozására:

– Ha nem moslak meg, semmi közöd 
sincs hozzám – Péterből ismét előbújt a 
heves természete, és most már kérte a 
Mestert, hogy a kezét, sőt a fejét is mossa 
meg. Jézus nyugalomra intette az izgatott 
tanítványt, és ezt mondta: 

– Aki megfürdött, annak csak arra van 
szüksége, hogy a lábát mossák meg, külön-
ben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de 
nem mind. 

A tanítványok végül elfogadták, hogy 
Jézus alázatot gyakoroljon és megmossa a 
lábukat.

?

Feladattár
•  Az osztálytársaiddal mindennap talál-

kozol. De vajon fel tudod-e ismerni bár-
melyiküket, ha csak a lábukat látod? Egy 
bátor jelentkező, aki majd megpróbálja 
felismerni a lábakat, elvonul a terem 
végébe, vagy kimegy a teremből. Eza-
latt öt osztálytárs egy takaró vagy lepedő 
mögé áll, úgy, hogy csak a lábuk látszód-
jon ki. A bátor jelentkezőt valaki, aki nem 
játszik, behívja, és megpróbál rájönni, 
hogy melyik lábnak ki a tulajdonosa. 
Addig játszhatjátok, amíg mindenki sorra 
kerül. Ezután beszéljétek meg a feladat 
közbeni érzéseiteket, gondolataitokat!

•  Játszatok el párokban, szabadon választott 
szituációkat „szívesen szolgálok” címmel, 
amelyeket aztán a többiek előtt előad-
tok. Nehezíthettek a feladaton, ha panto-
mimként adjátok elő a kitalált szituációt! 
Beszélgessetek közösen a látottakról!

•  A lábmosás története húsvét előtt tör-
tént. Nézzetek utána, hogy mi a különb-
ség a páska és a keresztyén húsvét eredete 
között! Készítsetek csoportokban egy kép-
regényt mindkét eseményről. Osszátok 
fel egymás között, hogy a képregénynek 
melyik eseményét készítik a különböző 
csoporttagok!

•  Szervezzetek meg egy közös programot, 
amelyen elmentek a közeletekben levő 
szociális otthonba, és felajánljátok segítsé-
geteket. Számoljatok be a következő órán 
a tapasztalataitokról!

Bibliai kvíz
•  Miért döntött úgy Jézus, hogy megmossa 

a tanítványai lábát?
•  Ki volt az a tanítvány, aki tiltakozott a 

lábmosás ellen?
•  Melyik tanítvány készült arra, hogy 

elárulja a Mesterét?

Tudod-e?
A bibliai időben a lábmosás minden-
napi tevékenység volt. A kevés csa-
padék miatt a poros utakon könnyen 
bepiszkolódott a vándorok lába. 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. 


