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Jézus  felkelt  a  vacsorától,  letette  felső  ruháját,  és  egy  kendőt  véve,  körülkötötte  magát,  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 nincs hozzám.” (János 13:4-8)

Jézus ebben a történetben egy jelképes cselekedettel tanítja a tanítványait. 
Az ókori ember a burkolatlan, poros országúton mezítláb vagy szellős saruban járt,  ezért naponként gyakran meg
kellett mosnia a lábait. A lábmosás úgy hozzátartozott a vendéglátáshoz, mint ma az, ha a vendégnek lesegítjük a
kabátját. A rabszolgák kötelessége volt, hogy megmossák az érkező vendég lábát. Csak ha nagyon előkelő és nagyon
szívesen látott vendég érkezett a házhoz, akkor végezte a házigazda ezt a vendéglátó kötelességet. Történetünkben
Jézus a rabszolga szerepkörébe helyezkedve megmossa a tanítványok lábait. Valami döntő, nagy igazságot akar a
tanítványai lelkébe vésni vele. Azt, hogy milyen végtelenül nagy az Ő szeretete az övéi iránt. A tanítványoknak nem
jutott  eszébe  a  megérkezéskor  megmosni  Mesterük  lábát,  egymásét  méginkább  nem.  Ők  még  a  kereszthalál
közelségében is inkább azzal voltak elfoglalva, hogy ki a nagyobb közöttük, nem pedig azzal, hogyan szolgálhatnának
Uruknak és egymásnak. Még nem tudták, hogy a szeretet akkor a legnagyobb, amikor a legmélyebbre hajol.

Egy lelkipásztor egyszer körkérdést tett fel egyenként gyülekezete tagjainak. Azt kérdezte minden soron következőtől:
„Mit  gondol,  szereti-e önt  az Isten?” Ha igennel  válaszolt  valaki,  tovább kérdezett:  „Miből látja ezt?” Erre sok
hitélmény hangzott el Isten imádságot meghallgató, kritikus helyzetekben megsegítő, gondviselő, veszélyes utakon
megőrző,  vezető  szeretetéről.  A  kérdés  a  válaszért  volt  feltéve:  Nem ezekben  lett  nyilvánvalóvá  irántunk  Isten
szeretete. Hanem „Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba,
engesztelő áldozatul a bűneinkért, hogy éljünk őáltala. „Ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal,
hogy szeressük egymást.” (1János 4:9-11) Abban nyilvánult meg Isten szeretete irántunk, hogy „egyszülött Fiát adta,
hogy aki  hisz őbenne,  el  ne vesszen,  hanem örök élete legyen.” (János 3:16)  Abban,  hogy Jézus Krisztus  „nem
tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,  hanem megüresítatta önmagát, szolgai formát vett  fel,  emberekhez
hasonlóvá  lett,  és  magatartásában  is  embernek  bizonyult;  megalázta  magát  és  engedelmeskedett  mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.” (Filippi 2:5-11)

Akinek Jézus Krisztus vére nem mosta le a Golgotára vitt, megszenvedett és megbánt bűneit, annak semmi köze nincs 
Jézus Krisztushoz, legyenek bármilyen vallásos élményei. Péter ellenáll a történetben annak, hogy Jézus megmossa a 
lábait, mert annyit lát benne, hogy botrányosan felborult az illendőségi sorrend. Jézus válasza félreérthetetlen rendet 
tesz bűn és kegyelem kérdésében: „Ha nem moslak meg, semmi közöd nincs énhozzám.”, egyúttal pedig az Istennel 
való békességhez, az üdvösséghez. Sokszor idézek egy keresztyén verssort, amely a Golgota üzenetéről szól: „Aki ott 
találkozott vele, az találkozott vele igazán.” És ott találkozott igazán az embertársával is: „Mert példát adtam nektek, 
hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek egymással.” (János 13:15)

Legyen imádságunk és énekünk:

Jöjj, királyom, Jézusom, Szívem, íme, megnyitom,
A gonosztól óvj te meg, Meg ne rontson engemet.

Véreddel, mely el-kifolyt, Mosd le rólam, ami folt;
Élet útját megmutasd, Én meg nem találom azt.

Gógyítsd meg sok nyavalyám, Enyhíts szívem bánatán;
Kétség, gond, ha gyötrenek, Biztasd nádszál hitemet.

Van hatalmad rá, tudom, Míveld, édes Jézusom:
Hit, remény és szeretet Töltse be a szívemet.

A keresztet te adod, Adj hozzá alázatot:
Hordjam olyan csendesen, Mint egykor te, Mesterem.

Majd ha véget ér a harc S megpihentetni akarsz:
Megragadom jobbodat, S mennyországod béfogad.


