
Ma megemlékezünk Jézus utolsó étkezésére barátaival Jeruzsálemben, mielőtt a szenvedése 

megkezdődött. Ma ez az étkezés újra életre kell. Kapcsolatban állunk a keresztényekkel, akik a hit 

középpontjába emelték Jézus étkezését és mindazokkal, akik ezen az estén ünneplik az 

Eucharisztiát. Ma különleges módon részt veszünk a kenyér és bor színe alatt rejlő Jézus Krisztussal 

való találkozás misztériumában. A kenyér és a bor megosztásával megmutatjuk, hogy milyen az 

Egyház: figyelmes és együttérző, bízva Istenben és szolgálva az embereket. 

AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKE 

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

Mindvégig szerette őket. 

Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus 

tudta, hogy elérkezett az óra, amikor 

ebből a világból vissza kell térnie az 

Atyához. Mivel szerette övéit, akik a 

világban voltak, még egy végső jelét 

adta szeretetének. Vacsora közben 

történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, 

hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez 

tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt és a derekára 

kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a 

derekára kötött kendővel meg is törölte. 

Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt: „Uram, te akarod megmosni az én lábamat?” Jézus így 

felelt: „Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted.” De Péter tiltakozott: „Az én 

lábamat ugyan meg nem mosod soha?” Jézus azt felelte: „Ha nem moslak meg, nem lesz semmi 

közöd hozzám!” Erre Péter így szólt: „Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a 

kezemet is!” Jézus azonban kijelentette: „Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és 

egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, 

azért mondta: „Nem vagytok mindnyájan tiszták.” Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, 

újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk: „Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti Mesternek és 

Úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam 

lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti 

is tegyétek meg.” 

Ezek az evangélium igéi. 



Isten letérdel az emberek megváltásáért 

(vö. Jn 13,1-15) 

 Minden évben újra rácsodálkozunk. Nagycsütörtök 

evangéliuma végül is csak egy esemény kereteként 

említi Jézus utolsó vacsoráját tizenkét apostolával, erre 

ebben az összefüggésben is sor kerül. A lábmosásról 

beszélünk. Az Eucharisztia és a papság ajándékával, 

amelyet az Úr az utolsó vacsora eseményekor adott az 

Egyháznak, Jézus utolsó ajándéka barátai számára. 

János evangélista nyilvánvalóan láthatóvá akarja tenni 

a lábmosás által Jézus alapvető hozzáállását, ami 

tükröződik  elkötelezettségében az utolsó vacsorán és 

másnap teljesül a kereszten. Az evangélium 

ünnepélyesen így kezdődik: “Mivel szerette övéit, akik 

a világban voltak, még egy végső jelét adta 

szeretetének.” Jézus szolgálata barátaiért, a lábmosás jele és az, hogy “Megalázta magát, 

engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.”  elválaszthatatlanul egymáshoz tartoznak. 1

Még több: a lábmosáskor világosan láthatjuk, hogy mit jelent ez az Isten iránti odaadás, s mit is 

jelent ez valóban a számunkra. Próbáljuk meg ezt három rövid gondolattal világossá tenni. 

Isten letérdelése az emberek előtt 

 1) Saját szemünkkel láthatjuk a betlehemi istállóban. Isten Fiának dicsősége az ember 

elhagyatottságához vezet. Ő közöttünk lesz. A pásztorok és a három bölcs, akik keletről jönnek, 

letérdelnek és imádkoznak. Amit itt tettek az emberek, az megfordítva történik az utolsó vacsorán. 

Most Isten Fia térdel előttünk. Lehajol, hogy szolgálja az embereket és az üdvösségüket. 

Megmossa barátai lábát, s a külső jelben megtisztítja őket, hogy együtt legyenek az étkezésen, 

amely a mennyei esküvői ünnep előképévé válik. 

 XVI. Benedek emeritus pápa számára ebben a hit rejtélye rejlik. Mert itt mindannyian 

láthatjuk, mit jelent az üdvösség: “A fürdő, amelyben megmoss minket, az az ő szeretete, amely 

készen áll a halál elfogadására”, és ennek a szeretetnek “megvan a tisztító ereje, amely elveszi 

szennyezettségünket és felemel bennünket Isten magasságába”. Újra és újra megismerjük ezt az 
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isteni szeretetet a szentségekben, különösen is a 

keresztségben és bűnbocsánat szentségében. 

Ezekben az Isten Fia - képiesen ábrázolva - 

minden alkalommal letérdel előttünk, az 

Istennel való asztali közösség iránti szeretetén 

keresztül felhatalmaz bennünket. Ez a kép 

megerősítheti hálánkat a keresztség ajándékáért. A 

keresztségben megtisztulunk a bűntől és a haláltól, 

benne kapcsolatban vagyunk Krisztussal és 

egymással az Egyházban, benne az örök élet 

ajándékát adja nekünk. 

Isten szeretetének emberi elutasítása 

 2) Adjunk hozzá még egy evangéliumi 

gondolatot. A Péterrel folytatott beszélgetésben, 

aki erdetileg küzdött a lábmosás ellen, Krisztus mélyebben beszélt a sorsáról. Minden embernek, 

így Péternek is meg kell mosnia a lábát, vagyis meg kell tisztulnia Isten által, hogy 

kapcsolatba léphessen Istennel és megkapja az örök életet. És végül Krisztus azt mondja: “Ti 

tiszták vagytok, de nem mindnyájan.”  Itt nemcsak a megtisztulás ajándékát láthatjuk, amelyet 

Krisztus ad a barátainak. Ugyanakkor megjelenik a “visszautasítás sötét titka” , aki nem akarja 2

elfogadni ezt az ajándékot. Ez a helyzet Péterrel 

is, aki hagyja, hogy krisztus így cselekedjen, s 

mindez megtörténjen. Különös a helyzet Júdással, 

aki véglegesen ellenzi Jézus szeretetét. Azt hiszi, 

hogy nincs rá szüksége. Arroganciájára és 

egoizmusára támaszkodva bízik saját erejében, 

hírnevében, pénzében és hatalmában, s végül 

mindent elveszít. A visszafordulási lehetőség, 

amelytől megfosztják, később Péter képes elérni, 

amikor ezt mondja: “Uram, te mindent tudsz, azt 

is tudod, hogy szeretlek” . Ezek a szavak 3
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felrázhatnak bennünket, soha nem zárhatnak ki minket Isten szeretetéből és arra bíztat, hogy 

állandóan keressük Isten irgalmát. Mindezek fényében vizsgáljuk meg újra a bűnbocsánat 

szentségének ajándékát. Itt van a visszatérés és Isten irgalmas szeretete felé fordulás 

lehetőség, amely nélkül nem tudunk élni. 

Felhívás a követésre 

 3) Végül Krisztus azt mondja 

tanítványainak: “Példát adtam nektek, 

hogy amit én tettem, ti is tegyétek 

meg.” Isten kegyelme térdre 

e r e s z k e d e t t e l ő t t ü n k a z 

üdvösségünkért, s nem maradhat 

életünk e következményei nélkül. 

Mint keresztényeket, akik Krisztushoz tartozunk, meghív bennünket, hogy ugyanezt tegyük. 

Hitünknek, Krisztussal való közösségünknek a szeretetben kell megmutatkoznia. Ily módon a 

lábmosás visszavisz minket a mindennapi életbe, a családba, a munkába, a templomba, a 

testvéreink közé. Ezek azok a helyek, ahol a szavak és tettek által letérdelünk mint az Úr, hogy 

egymásnak adjuk a tisztító szeretet ajándékát. És ez olyan változás lehet, mint: az 

imádságban Istenhez egy másik emberért, egy jó szóval, amely felépíthet és irányíthat egy 

kapcsolatot, egy segítő cselekedetben, amely ösztönzi és támogatja a másikat. Jézus 

cselekedetében tudatosítani akarja velünk, hogy csak a szeretet teszi lehetővé az életet. Tehát 

az evangélista szavai a kezdetektől fogva vonatkoznak a mi életünkre is: “Mivel szerette övéit, akik 

a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének.” 


