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Jézus búcsúvacsorája a zsidó húsvéti vacsora szertartásával esett egy-

be. A pászkavacsorán, illetve a húsvéti istentiszteleteken a rabbik szo-

kásos prédikációja arról szólt, hogy húsvétkor megfordult a világ rend-

je. Isten szolgája lett az embernek. Az Úr hordozta a népét, amint a sas 

szárnyain hordozza a fiókáit. Az Úr hordozta a szolgát, az Úr világított 

a szolgának, vigyázott a szolga saruira, megmosta őt, lemosta népéről a 

rabszolgaság gyalázatát.

Jézus búcsúvacsoráján ugyanez történik. Isten szolgája lesz az em-

bernek. Jézus megmossa a tanítványai lábát. Ahogyan Weöres Sándor 

írta: „Valaha én is úr akartam lenni; / ó bár jó szolga lehetnék! / De 

jaj, szolga csak egy van: az Isten, / s uraktól nyüzsög a végtelenség.”22 

Milyen más az Isten, mint ahogyan elgondoltuk! Nem trónszéken ül, 

nem parancsokat oszt, nem hódolatot vár. Barlangistállóban születik, 

mossa a gyarló ember lábát, életét adja értünk. Bár megtanulnánk jó 

szolgákká lenni!

Azután pedig önmagát adja ételül: „Vegyétek, ez az én testem. Aki 

engem eszik, általam él.” Igében és kenyérben adta önmagát. Mert nem 

tudott mindent szavakban átadni. Az eucharisztia, az úrvacsora asz-

talánál igét is hallunk, abban is önmagát adja. Ám egészen nem tudta 

magát a szavakba belefoglalni. Mindent oda akart adni, egész önmagát. 

„Óh különös, szent, nagy titok! Az Istent esszük…”23

 Székely János

Kezembe veszem a kenyeret. Még meleg. / Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. / 

Ugye, nem hagysz cserben? / Vegyétek, egyétek. / János, drága János: emeld fel végre a fe-

jed, ne szomorkodj annyira! / Ez az én testem. / Miért ráncolod a homlokod, Simon Péter? / 

Ugyanígy ellenkezni próbáltál, amikor megmostam a lábaitokat. „Az enyémet nem mosod 

meg soha!”, tiltakoztál.  / De most leoldom rólad a sarut, kezembe veszem kalapácsujjas lá-

badat. Ez a te tested. Így kell történnie. Le kell róla mosnom nemcsak a palesztinai út porát, 

de az Ádám óta rárakódott mocskot is. / Ez pedig az én testem, most fehér gyolcs takarja. / 

Néhány óra múlva aztán úgy törik darabokra, / mint ez a kenyér. / Ez az én testem... /  

Ez az én testem: nektek adom. / Tessék, Máté, te is egyél belőle. / Erre biztos nem gondoltál, /  

amikor felkeltél a vámszedőpult mögül. / Bertalan, András, Tamás – figyeljetek! / Nézzétek, 

jegyezzétek meg a mozdulatokat. / Aztán majd ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. / Tad-

deus, úgy látom, nehezen csúszik a falat. / Igyál egy kortyot! / És igyatok ebből mindnyájan. /  

Mindnyájan! / Nemcsak ti tizenketten, hanem a hetvenek is. / Nemcsak férfiak, hanem asz-

szonyok is. / Zsidók és görögök, urak és szolgák: mindnyájan. / Nemcsak felszentelt papok, 

püspökök, / hanem az egyszerű nép is.  / Parasztcsizmában vagy mezítláb. / Katolikusok és 

protestánsok: mindnyájan! /  

Nekem hamarosan indulnom kell, / de te, kedves látogató, maradj. / Éppenséggel van mit 

olvasni / rólam, tizenkét tanítványomról – és önmagadról. / Szánj erre időt. / Itt egy szék, ülj 

le, kérlek. 

 Fabiny Tamás

„A  lábmosás – a megajándékozást és az elfogadást jelenti számomra. Fontosnak érzem, hogy a felém irányuló 
szeretetet el tudjam fogadni, amely engem is megváltoztat és adakozóvá tehet.

Az utolsó vacsora asztala az úrasztala, melyhez mindannyian meghívást kaptunk, én is. Ezt a számomra 
és számunkra szóló állandó meghívást szeretném érzékeltetni ebben a munkámban.”  

Lovas Ilona
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