
KÉSZÜLÜNK A HÚSVÉTRA! 

JÉZUS IMÁDKOZIK A GECSEMÁNÉ KERTJÉBEN 

 

Egy kert, rendkívül sok izgalmas dolgot rejt! Kevés olyan izgalmas dolog van, 

mint sétálni és játszani egy kertben.  

Ahogy változnak az évszakok, úgy ezernyi arcát mutatja nekünk a kert, a kertünk. 

Talán ilyenkor tavasszal a legszebb, amikor rügyeznek a fák, nyílnak a virágok. 

Érdemes egyszer úgy időt tölteni a kertben, hogy behunyod a szemed és arra 

figyelsz, hogy milyen hangokkal találkozunk a kertben. Aztán újra becsukva a 

szemedet, egy nagyot lélegezve, arra figyelni, hogy milyen illatok vannak egy 

tavaszi kertben. 

A kert azonban figyelmet érdemel, sok-sok munka vár bennünket a kertben, hogy 

szép legyen. 

Ezen a rajzon egy kert részletét láthatod, a szép zöld pázsitot. Valami azonban 

nagyon hiányzik! Mi lehet az? Hát, a virágok! Rajzold a füvek közé három 

kedvenc virágod! Legyenek szép színesek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A mai biblia történetünk egy kertben játszódik. Ebben a kertben azonban nem is 

annyira fű és szép virágok teremtek, hanem nekünk különleges fák, olajfák. 

Levelük, viráguk illatosak, de a gyümölcsük még értékesebb, mert ízletes és 

zamatos. Ez az olajbogyó, ami telis tele van finom olajjal. A kert is erről kapta a 

nevét: Gecsemáné, ami azt jelenti, az olajprés.  

 

 

  
 

 

Ismerjük meg a történet! 

 

Jézus és tanítványai a húsvéti vacsora 

után felkerekedett és elindultak, hogy 

rövid séta után a városon kívüli 

olajfákkal teli ligetben, kertben töltsék 

el az éjszakát. Már sötét volt, amikor 

elindultak.  

A kertbe érve Jézus arra kérte a 

tanítványait, hogy amíg egy kicsit 

arrébb megy imádkozni, addig ők is 

maradjanak ébren és imádkozzanak 

vele együtt kicsit távolabbról. 

„Virrasszatok és imádkozzatok” – 

kérte őket Jézus.  

 

 



 

Jézus pedig picit távolabb térdre borult 

és úgy imádkozott az Atyához. Ő már 

tudta, amit a tanítványok nem is 

sejtettek, hogy pár perc múlva katonák 

érkeznek, hogy elfogják őt és vár rá a 

szenvedés.  

Jézus imádságban arra kérte az Atyát, 

hogy ha van más mód arra, hogy az Ő 

szenvedése és halála nélkül örök élete 

legyen az embernek, akkor legyen 

úgy, de ha ez nem lehetséges, akkor Ő, 

Jézus kész az életét adni értünk.  

„Atyám, ne úgy legyen, ahogyan én 

akarom, hanem legyen úgy, ahogyan 

te akarod” – imádkozta Jézus. 

 

 

 

 

 

Mikor visszatért a tanítványok aludtak, 

Jézus elszomorodva kérdezet: 

„Ilyen rövid időt sem vagytok képesek 

velem együtt virrasztani és 

imádkozni?” 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Alig mondta ki ezeket a szavakat, az 

éjsötét kertben hirtelen világosság 

támadt, katonák sokasága lepte el a 

helyet, fáklyákkal, botokkal és 

kardokkal felszerelkezve érkeztek.  

Katonák azonban nem tudták, hogy az 

imádkozó tanítványok csapatából, kit 

kell elfogniuk. Azonban Jézus 

tanítványai közül egy elárulta Jézust. 

 

 

 

 

Ő is a katonákkal érkezett. 

Megegyezett velük, hogy jellel fogja 

megmutatni, hogy ki Jézus, kit kell 

elfogniuk. Júdás, volt az áruló, aki 

mikor közelebb ért Jézushoz, az arcára 

egy puszit egy csókot adott. Ez volt a 

jel, ami után a katonák azonnal 

elfogták Jézust. Kezeit megkötözve 

vitték el a kertből a nép vezetői elő, 

hogy ott kihallgassák és igazságtalan 

ítéleten keresztül halálra ítéljek.  

 

 

 

 

A következő oldalon egy fekete-fehér rajzot találsz, amely a biblia történetet 

ábrázolja. Azonban sok minden hiányzik a képről. Színezd ki úgy, hogy éjszaka 

legyen, csillagok az égen.  

A kertbe rajzolhatsz még fákat és növényeket, virágokat! 

 

 

 

 

 



 

Kisfilm (9.49-től): https://www.youtube.com/watch?v=oLQ2BZBxtiA 

https://www.youtube.com/watch?v=oLQ2BZBxtiA

