
22.  
ZADNJA VEČERJA

Luka 22,14-15.19-20; Janez 13,4-5.12-15. 21-22

KO JE PRIŠLA URA, JE JEZUS SÉDEL K MIZI IN APOSTOLI Z 
NJIM. REKEL JIM JE: »SRČNO SEM ŽELEL JESTI Z VAMI TO 
PASHALNO VEČERJO, PREDEN BOM TRPEL.«

JEZUS JE VSTAL OD VEČERJE, ODLOŽIL VRHNJE OBLAČILO, 
VZEL PLATNO IN SE Z NJIM OPASAL. NATO JE ULIL VODE 
V UMIVALNIK IN ZAČEL UČENCEM UMIVATI NOGE IN JIH 
BRISATI S PLATNOM, S KATERIM JE BIL OPASAN. 

KO JIM JE UMIL NOGE IN VZEL VRHNJE OBLAČILO, JE SPET 
PRISEDEL IN JIM REKEL: »RAZUMETE, KAJ SEM VAM STORIL? 
ČE SEM TOREJ JAZ, GOSPOD IN UČITELJ, VAM UMIL NOGE, 
STE TUDI VI DOLŽNI DRUG DRUGEMU UMIVATI NOGE. ZGLED 
SEM VAM NAMREČ DAL, DA BI TUDI VI DELALI TAKO, KAKOR 
SEM JAZ VAM STORIL. 

KO JE JEZUS TO IZGOVORIL, SE JE VZNEMIRIL IN  REKEL: 
»RESNIČNO, RESNIČNO, POVEM VAM: EDEN IZMED VAS ME 
BO IZDAL.« UČENCI SO SE GLEDALI MED SEBOJ, KER SI NISO 
MOGLI MISLITI, O KOM GOVORI.

PO VEČERJI JE VZEL KRUH, SE ZAHVALIL, GA RAZLOMIL, JIM GA 
DAL IN REKEL: »TO JE MOJE TELO, KI SE DAJE ZA VAS. TO DELAJTE 
V MOJ SPOMIN.« PRAV TAKO JE VZEL TUDI KELIH IN REKEL: »TA 
KELIH JE NOVA ZAVEZA V MOJI KRVI, KI SE PRELIVA ZA VAS.«

SLOVARČEK

 kelih = boljša posoda za pitje tekočin, navadno kozarec,  
   ki ima zgoraj čašo nato pecelj ali nogo in podstavek. 
   Judje so ga uporabljali pri raznih obredih.
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 opasati = zavezati okrog pasu 

 platno = močna tkanina

 podoživljati

 dogodek = v mislih ponovno doživljati nek
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PREMIŠLJUJMO

Jezus in njegovi prijatelji so se zbrali k praznovanju. Jezus je vedel, 
da zadnjikrat obhajajo skupaj ta veliki praznik. Želel je svojim 
učencem sporočiti še dve pomembni stvari. 

Vstal je od večerje in učencem umil noge. Zelo nenavadno za 
današnji čas. Takrat pa je bil običaj, da so gostom ob prihodu umili 
noge. V Sveti deželi so nosili sandale. Tako obuvalo ni ščitilo nog 
pred prahom in peskom. Gostje so torej prihajali z umazanimi 
nogami in umivanje je bilo namenjeno njihovemu boljšemu počutju. 
Delo je veljalo za ponižujoče in opravljali so ga sužnji ali služabniki. 
Jezus ni bil ne eno ne drugo. Bil je voditelj dvanajsterih, učitelj in 
Mesija. Zakaj torej je to storil? Ni se povzdigoval nad druge, ni jih 
zaničeval, temveč jim je želel koristiti. Hotel je torej povedati: Več 
kot imamo darov, večje kot so naše sposobnosti, večje so tudi naše 
dolžnosti služiti drug drugemu. Jezus si je prizadeval pokazati, da naj 
med njegovimi učenci, kristjani, veljajo drugačna pravila, povsem 
druge navade in običaji, kot so med ljudmi veljale do tedaj.

Pa ne le to. Saj veste, kako je Jezus govoril učencem, naj hodijo za njim. 
Seveda jih ni vabil, naj mu sledijo na kak lep izlet, temveč naj mu sledijo 
z mislimi in dejanji. Tako tudi tokrat ni mislil le na umazanijo, ki se nabere 
na nogah, ampak tudi na umazanijo, ki maže misli in dejanja učencev. 
Mislil je na zmotne misli in napačna dejanja, na katera naj drug drugega 
opozarjajo. Kaj to pomeni za nas danes? Prav je, da opominjamo drug 
drugega,  se pogovarjamo o svojih napakah. Pomagati si moramo, da bi 
bili boljši, bolj pozorni in pravični ter bolj tankočutni.

Po večerji je vzel kruh in vino in pomenljivo poudaril, da sta to 
njegovo telo in kri. Kakor je bil kruh najosnovnejša hrana in vino 
najboljša pijača za telo, tako naj bo tudi on, njegov nauk, vse, kar je 
učil in delal, osnovna hrana in najimenitnejša pijača za misli, besede in 
dejanja. Ta dogodek in to sporočilo je silno pomembno. Podoživljamo 
ga na veliki četrtek pred našim največjim praznikom - veliko nočjo, 
pa tudi pri vsaki maši. Jezus sam je namreč rekel, naj njegovi učenci to 
delajo v njegov spomin. Zato prejmemo Jezusa kot »živi kruh« (hostijo, 
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sveto Rešnje telo, evharistijo). Živi? Ja. Jezus mora biti živ tudi v naših 
mislih, v naših besedah, pa tudi in predvsem v naših dejanjih. Le tako 
bomo povezani z nebeškim Očetom in med sabo – zato nova zaveza. 

PONOVIMO 

1) S kom je Jezus jedel pashalno večerjo?

2) Zakaj se imenuje ta večerja zadnja?

3) Kaj je Jezus naredil med večerjo, ko je odložil vrhnje oblačilo?

4) Kaj so dolžni delati učenci, če jim je njihov učitelj umil noge?

5) Ali je Jezus vedel, da ga bo eden izmed apostolov izdal?

6) Ali so apostoli vedeli, kdo bo izdal Jezusa?

7) Kaj je naredil Jezus po večerji, ko je vzel kruh?

8) Kaj je rekel Jezus, ko je vzel v roke kelih?

9) Kaj je Jezus hotel povedati svojim učencem s tem, da jim je  
 umil noge, kar so običajno delali sužnji ali služabniki?

10) Kakšni moramo postati Jezusovi učenci, da bomo  
 resnično povezani z nebeškim Očetom in med sabo?

MOLIMO

JEZUS, JAGNJE BOŽJE, KI ODJEMLJEŠ GREHE SVETA, USMILI SE NAS! 
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