
KÉSZÜLÜNK A HÚSVÉTRA 

IMÁDSÁG A KERTBEN – JÉZUS ELFOGATÁSA 

 

Az elmúlt két vasárnap a nagycsütörtöki vacsora két fontos eseményéről 

tanultunk. Láttuk, hogyan mosta meg Jézus a tanítványok lábát és adott ezzel 

példát számukra, és nekünk is a szolgálatra nézve. 

Múlt héten pedig tanultunk arról, hogy a húsvéti vacsora közben, miképpen 

rendelte el Jézus az úrvacsorát, hogy így emlékezzünk meg újra és újra haláláról 

és feltámadásáról a kenyér és a bor vétele által. 

 

Ma arról fogunk olvasni, hogy mi történt közvetlenül a húsvéti vacsora után, 

vagyis arról is, hogy elkezdődik Jézus szenvedése értünk.  

 

Olvassuk el a történetet a Márk evangéliuma 26 fejezetéből (30-46 versek). 

 

Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt 

tanítványaihoz:- Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom.  

Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni 

kezdett. Akkor így szólt hozzájuk: Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok 

itt, és virrasszatok velem!   

Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, 

távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, 

hanem amint te.  

Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: Nem 

tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy 

kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.  

Másodszor is elment, és így imádkozott: Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a 

pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod.  

Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük.    

Otthagyta őket, újra elment, és harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a 

szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk: Aludjatok 

tovább és pihenjetek! Íme, eljött az óra, és az Emberfia bűnösök kezébe 

adatik. Ébredjetek, menjünk! Íme, közel van az, aki engem elárul. 

 

Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött 

vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt a jelet 

adta nekik: Akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el!  

És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt: Üdvöz légy, Mester! – és megcsókolta 

őt. Jézus ezt mondta neki: Barátom, ezért jöttél!  



Akkor odamentek, megragadták Jézust, és elfogták. Egy pedig azok közül, akik 

Jézussal voltak, a kardjához kapott, kirántotta azt, lesújtott a főpap szolgájára, és 

levágta a fülét.  

Ekkor így szólt hozzá Jézus: Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot 

fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg 

Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet? De akkor 

miképpen teljesednének be az Írások, hogy ennek így kell történnie? 

Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz: Mint valami rabló ellen, úgy 

vonultatok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem! Mindennap a 

templomban ültem és tanítottam, és nem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, 

hogy beteljesedjenek a próféták írásai  Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és 

elfutottak. 

 

Kérdésesek: 

 

1, Hogy hívták az a kertet, ahová Jézus a tanítványaival elindult a húsvéti 

vacsora után? ______________________ kert 

 

2, Máté evangélista megemlíti, hogy Jézus többször is imádkozott a kertben 

készülve a szenvedésre és halálára. Hányszor imádkozik az evangélium szerint? 

________________________  

 

3, Mielőtt Jézus elvonul imádkozni, a tanítványait két dologra kéri. Két dolgot 

kellene tenni a tanítványoknak, amíg Jézus kicsit távolabb tőlük imádkozik. 

Melyik ez a két dolog?________________________ 

________________________ 

 

4, Mi volt az a jel, amely által Júdás elárulta katonáknak, hogy kit kell elfogni? 

________________________________________________ 

 

5, Egészítsd ki a mondatot! 

 

„Ekkor így szólt hozzá Jézus: Tedd vissza___________________ a helyére,  

 

mert akik kardot__________________, kard által ____________________.”  

 

 

 

 

 



Üzenet. 

 

Történet talán legnehezebben érthető része pont Jézus imádsága. Egy pohárról 

beszél benne, amit kész kiinni értünk. Ez tulajdonképpen egy kép, amely a 

szenvedéséről, haláláról szól. Gondolj egy pohárra, amiben valami nagyon keserű 

van, talán gyógyszer. Van olyan, amikor egy gyógyszert egy pohár vízben 

feloldunk, hogy gyorsabban hasson. Nem kellemes dolog meginni, mert nagyon 

keserű. 

Jézus az Atyával való beszélgetésben arra utal, hogy kész kiinni a keserű poharat, 

vagyis vállalni értünk a szenvedést és halált, ha ez az egyetlen módja annak, hogy 

az embert a haláltól megváltsa. Jézus ebben az imában igent mond arra, hogy 

bennünket kereszthalálával megszabadítson.  

 

 
 

 

 

 

Ismerkedjünk meg a Gecsemáné kertjével! 

 

A kert a Jézus korában a városon kívül az Olajfák hegyén volt található. Az 

Olajfák Hegye igazából egy dombvonulat Jeruzsálem óvárosától keletre, a 

Templom-hegytől egy völgy (Kidron) választja el. Egykor olajfaliget borította, 

innen kapta nevét is. A zsidók úgy hiszik, hogy az utolsó ítélet itt, a hegy alatt, a 

Kidron völgyében fog elkezdődni, ezért 3000 éve temetkeznek ide – ez a világ 

legrégebbi zsidó temetője. (A fényképen az nagy fehér tér az). 

 



 
 

A Gecsemáné /Getszemáni/ kert az Olajfák hegyének lábánál található. A név 

jelentése: az olajprés helye. Jézus idejében az Olajfák hegye lejtőjének ezen a 

részén egy major állt, amelyben olajprés működött. A Biblia szerint Jézus és 

tanítványai szívesen időztek itt. A képen egy olajbogyó prést láthatsz. Jézus 

korában is ilyet használtak. 

 

 
 

Ma a Gecsemáné kertjében található a „Nemzetek temploma”, amely azon szikla 

köré épült, amelyen Jézus a hagyomány szerint imádkozott. A templomot az első 

világháború után az európai nemzetek építették összefogással. A célja az volt, 

hogy kifejezzék vele, hogy soha többé nem lehet háború a nemzetek között 

Európában. Sajnos nem így történt. .  

 



 
 

A templom ablakai nem üvegből készültek, hanem alabástromból, így mindig 

félhomály van a templomban. A templom kupoláit, mennyezetét belülről sötétkék 

ég szín és ragyogó csillagok borítják emlékezetve arra az éjszakára, amikor Jézus 

halála előtt itt imádkozott. A templomban az oltár előtt körbekerítve látható az 

imádkozás sziklája. A templom külső homlokzatán hatalmas mozaik található, 

amely a kertben imádkozó Jézust ábrázolja, tanítványaival együtt. 

 

 
 

A templom közvetlen szomszédságában, egy szép kertben ősrégi olajfák 

találhatóak. A fiatal olajfák, ciprusok és egyéb mediterrán növények között él 

ugyanis nyolc olajfa, amelyek minimum 900 évesek. Törzsátmérőjük 3 méter 

körüli, de nem is ez a legmegdöbbentőbb bennük, hanem hogy „ikertesók”. DNS-

ük egy az egyben megegyezik, ami azt jelenti, hogy egy közös anyanövény 

dugványaiból származnak. 



Amúgy köszönik szépen, kiváló egészségnek örvendenek és rendíthetetlenül 

teremnek. 

 

 
 

 

Kisfilm: https://www.youtube.com/watch?v=Z_ukOWMpO3M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_ukOWMpO3M

