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Uram, Jézus! Vigyél magaddal szenvedésed útján s mutasd 

meg nekem kereszted erejét és áldását. Nyugtalan szívemet 

tedd egészen nyugodttá és lelkemet csöndessé, hogy helyesen el-

mélkedjem szenvedésedről és halálodról. Tégy követőddé és 

adj erőt, hogy közösséget vállaljak szenvedéseddel. Te jártál 

elől, Üdvözítőm, az engedelmesség útján. Engedd, hogy köves-

selek a szeretet és áldozat ösvényén. Ámen. 



 

 

Királyt várnak, és – KIRÁLY érkezik! 

Szamárháton jön, bár úgy lenne jó, 

Hogyha nyomában fényes seregek… 

 

„Az én országom nem innen való” 

gondolja Ő, de nem mondja ki még, 

majd később, majd csak Pilátus előtt. 

 

Az úton lombos ágak, köpenyek… 

Nagy félreértés kíséri be Őt 

Jeruzsálembe… Van-e ki hiszi, 

Hogy ez a JÉZUS AZ ISTEN FIA, 

Ki eltörli a világ bűneit, 

S hogy érte – értük – meg kell halnia?! 



 

 

Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így 

szólt tanítványaihoz: Tudjátok, hogy két nap múlva 

lesz a páska ünnepe, és az Emberfia átadatik, hogy 

megfeszíttessék. Ekkor összegyűltek a főpapok és a 

nép vénei Kajafás főpap palotájában, és elhatározták, 

hogy Jézust csellel elfogják, és megölik. De ezt mond-

ták: Ne az ünnepen, nehogy zavargás legyen a nép kö-

zött. 



 

Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskáriótes Júdás-

nak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt: Mit 

adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pe-

dig harminc ezüstöt fizettek neki. Ettől fogva keres-

te az alkalmat, hogy elárulja őt. 



Harminc ezüst…Az üdvösség ára, 

s egy csók a nyugta érte, 

mikor felér az Olajfák hegyére, 

halálos csók a Mester homlokára. 

 

Harminc ezüst! Ez fogható s temérdek! 

Bolond, ki más csodát vár. 

Igaz, hogy látta föltámadni Lázárt 

s tenger csodát még, ám vak most az érdek. 

 

Harminc ezüst! Ez észbontó varázslat! 

Felujjong régi énje, 

Vad indulókat zeng a pénz zenéje: 

Megveheti a világot magának! 

 

Meg is veszi, megy már…De lesben áll, 

Prédát kutat az éjben, 

Csontos kezében hurkoló kötéllel 

harminc ezüstért – a konok HALÁL. 



A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és 

megkérdezték tőle: Hol akarod megenni a páskavacsorát, hol készítsük el? Ő 

ezt válaszolta: Menjetek a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: 

A Mester üzeni: Az én időm közel van, nálad tartom meg a páskavacsorát tanít-

ványaimmal. A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elké-

szítették a páskavacsorát.
 
Amikor beesteledett, asztalhoz telepedett a tizenkét 

tanítvánnyal. Miközben ettek, így szólt: Bizony mondom nektek, hogy közüle-

tek egy el fog árulni engem. Ekkor nagyon elszomorodtak, és egyenként kezd-

ték kérdezni tőle: Talán csak nem én vagyok az, Uram? Ő pedig így válaszolt: 

Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az Emberfia elmegy, 

amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: 

jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Megszólalt Júdás is, 

az áruló, és ezt kérdezte: Talán csak nem én vagyok az, Mester? Ő azt felelte 

neki: Te mondtad.
 
Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott, és 

megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én 

testem! Azután vette a poharat, és hálát adva nekik adta, és ezt mondta: Igya-

tok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért 

kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fog-

va a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek 

Atyám országában. 



Mindig is tudta, 

Hogy végül elárulja Júdás, 

De elfedezte, 

Hogy sohase nézhesse úgy más. 

 

Nem is derült ki, 

Csak az utolsó vacsoránál: 

Van egy tanítvány, 

Aki gonosz tervvel odább áll. 

 

„Közületek egy 

Még az éjjel elárul engem!” 

„Én vagyok-é az?” 

- kérdezte és azonnal elment 

 

hallván: „Te mondád.” 

Kenyértörés után a MESTER 

így szólt: „Egyétek 

és vegyétek! Ez az én testem.” 



Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák 

hegyére. Akkor így szólt hozzájuk Jézus: Mindnyájan 

megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg 

van írva: „Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj 

juhai.” De miután feltámadtam, előttetek megyek Ga-

lileába. Ekkor Péter így szólt hozzá: Ha mindenki 

megbotránkozik is benned, én soha meg nem botrán-

kozom. Jézus ezt mondta neki: Bizony mondom neked, 

hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, há-

romszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt: Ha 

meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. 

Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. 



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

így szólt tanítványaihoz: Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádko-

zom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és 

gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk: Szomorú az én lelkem mind-

halálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem! Egy kissé továbbment, arc-

ra 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 Péter-

hez: Nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok, és imád-

kozzatok, 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 vissza-

ment, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Otthagyta őket, 

újra elment, és harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Az-

után 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. 



Éjszaka van…ez a Halálé… 

Sötét, sötét a Gecsemáné. 

Ki bűnt nem ismert, halni ké-

szül, 

Mert ISTEN bűnné tette – ér-

tünk. 

Segítségre hiába vár most, 

Alszik Jakab, Péter és János. 

Alszol te is, és alszom én is… 

Éltét adja érettünk m é g i s ! 



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: Üd-

vöz légy, Mester! – és megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki: Ba-

rátom, ezért jöttél! Akkor odamentek, megragadták Jézust, és el-

fogták. 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 helyé-

re, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gon-

dolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém 

most tizenkét sereg angyalnál is többet? De akkor miképpen tel-

jesednének be az Írások, hogy ennek így kell történnie? 



 

A 12 sereg angyal veszteg maradt. 

JÉZUS kiitta a keserű poharat, 

Magára vette és legyőzte a halált. 

A 12 sereg csak díszőrséget állt. 



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

tatok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem! Mindennap a templomban 

ültem és tanítottam, és nem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy betelje-

sedjenek a próféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak.  

Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűl-

tek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, 

bement az udvarra, és ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. A fő-

papok pedig és az egész nagytanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, 

hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előáll-

tak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta: Le tudom rombolni az Isten 

templomát, és három nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá: 

Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Jézus azonban hallgatott. A 

főpap azt mondta neki: Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te 

vagy-e a Krisztus, az Isten Fia! Jézus így felelt: Te mondtad. Sőt, azt mondom nek-

tek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és 

eljön az ég felhőin. A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és így szólt: Istent káro-

molta! Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az istenkáromlást. 

Mit gondoltok? Azok így feleltek: Méltó a halálra! Azután szembeköpték, arcul 

ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták: Prófétáld meg nekünk, Krisz-

tus, ki ütött meg téged!
 



Péter pedig kinn ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgálóleány, 

és így szólt: Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta min-

denki előtt, és ezt mondta: Nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig 

kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgálóleány, és ezt 

mondta az ott levőknek: Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagad-

ta: Esküszöm, hogy nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az 

ott álldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: Bizony, közülük 

való vagy te is, hiszen a beszéded is elárul téged. Akkor átkozódni 

és esküdözni kezdett: Nem ismerem azt az embert. És nyomban 

megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt 

mondta neki: Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg 

engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. 
 



 

Idegen tűznél melegedve fel 

A láng lelkünkbe bele-belekap, 

S ha el is oltja mentő kegyelem, 

Az égési seb nyoma megmarad. 



Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy ha-

lálra adják őt. Azután megkötözték, elvitték, és átadták Pilátusnak, a helytartónak. 

Jézust pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Jézus pedig ezt felel-

te: Te mondod. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilá-

tus: Nem hallod, mennyi mindennel vádolnak? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a 

helytartó nagyon elcsodálkozott.  

Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig 

akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tő-

lük: Mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon: Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak monda-

nak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége 

ezt üzente neki: Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban mi-

atta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék 

el. A helytartó újra megkérdezte őket: Mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? 

Azok ezt mondták: Barabbást. Pilátus így szólt hozzájuk: Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak 

mondanak? Mindnyájan azt kiáltották: Keresztre vele! Azután ezt kérdezte: De mi rosszat tett? Azok pe-

dig még hangosabban kiáltoztak: Keresztre vele! Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a zavar-

gás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt: Ártatlan vagyok ennek 

az igaz embernek a vérétől. A ti dolgotok! Az egész nép így kiáltott: Az ő vére mirajtunk és a mi gyermeke-

inken! Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy meg-

feszítsék.  

Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőz-

tették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és 

térdet hajtva előtte, gúnyolták őt: Üdvöz légy, zsidók királya! Azután leköpdösték, majd elvették tőle a 

nádszálat, és a fejét verték vele. 



 

Mosta kezét, de nem moshatta le: 

A szenny, a szennye ott maradt vele. 

Nem volt ártatlan, hisz sejtette tán, 

Hogy igaz ember szenved majd a fán. 

Gyötörte is a lelkiismeret, 

Neje álmát mért nem hallgatta meg, 

De hát e s z k ö z z é kellett lennie, 

Hogy általa beteljék az I g e : 

 

Ez a megvádolt AZ ISTEN FIA, 

S a nép bűnéért meg kell halnia! 

 

Évek röpültek ősz feje felett, 

S hallotta egyre a feszítsdmeget… 



Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ru-

hájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak 

egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve: ezt arra kényszerítet-

ték, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Gol-

gotának, azaz Koponya-helynek neveznek, epével kevert bort adtak 

neki inni. De amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfe-

szítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin; azután leültek ott, és őriz-

ték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, ezzel a felirattal: EZ 

JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. Vele együtt feszítettek keresztre két 

rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. 

A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te 

vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is! De a másik meg-

rótta, ezt mondva neki: Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon 

ítélet alatt vagy! Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését 

kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, em-

lékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba! Jézus így felelt 

neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. 



 

„Mi ugyan méltán” – mondta ő, 

S – mai latrok – mit mondhatunk 

mi? 

Nézvén az é r t ü n k Szenvedőt… 

Készek vagyunk E l é borulni? 



 

Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség támadt az egész földön. Há-

rom óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, éli, lámá sabaktáni, azaz: 

Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók 

közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. Egyikük azonnal elfutott, 

hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nádszálra tűzte, és inni adott ne-

ki. De a többiek ezt mondták: Hagyd csak, lássuk, eljön-e Illés, hogy meg-

mentse őt. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.
 
És 

íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, 

és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek fel-

támadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bemen-

tek a szent városba, és sokaknak megjelentek.Amikor pedig a százados és 

akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon meg-

rémültek, és így szóltak: Bizony, Isten Fia volt ez!Volt ott sok asszony is, 

akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, hogy 

szolgáljanak neki. Közöttük volt a magdalai Mária és Mária, Jakab és Jó-

zsef anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja. 



Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név sze-

rint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Elment Pilátushoz, és 

elkérte Jézus holttestét. Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki 

neki. József elvitte a holttestet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a 

maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy 

követ hengerített, és elment. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik 

Mária, akik a sírral szemben ültek.  

Másnap pedig, szombaton, összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilá-

tusnál, és így szóltak: Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életé-

ben ezt mondta: Három nap múlva feltámadok! Ezért parancsold meg, 

hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, nehogy tanítványai odamenjenek, 

és ellopják őt, azután azt mondják a népnek: Feltámadt a halottak kö-

zül! Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt 

válaszolta: Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok! 

Ők pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt. 



Az Egyetlen, Ki látta az ATYÁT, 

az Egyetlen, Ki értünk földre szállt, 

az Egyetlen, Ki titkainkba lát, 

s megnyitja mégis a menny kapuját. 



Úr Jézus Krisztus! Te érettünk mentél a keresztre és miattunk haltál meg. Imá-

dunk véghetetlen nagy szeretetedért! Leereszkedtél hozzánk, hogy minket magad-

hoz emelj. Megkötöztetted magad, hogy a mi bűnünk lánca lehulljon. Vétkeink 

szennyes ruháját magadra vetted, hogy mi a Te szentségedbe öltözzünk. Elszen-

vedted halálunkat, hogy minket az örökkévalóság kitárt kapuja várjon. 

Úr Jézus Krisztus! Áldjuk és magasztaljuk Atyánk végtelen szeretetét, hogy Té-

ged, mint tulajdon Fiát, nem kímélt érettünk. S elszenvedted az Istentől való elha-

gyatás, a legszörnyűbb egyedülvalóság fájdalmát és minden kínját. 

Köszönjük, hogy éppen ezért lehet minden elhagyattatásunkban és minden szoron-

gásunkban bizodalmunk, hisz Te minket minden félelemtől megváltottál! Reád 

vetjük minden vétkünket, aki helyettünk hordoztad el minden bűn ítéletét. 

Urunk, érettünk szenvedett Krisztusunk! Te jobban ismered ezt a világot, mint az 

ember, és Te jobban ismersz bennünket is, mint ahogy mi ismerni véljük magun-

kat. Ismered határozatlanságunkat, gyenge, nádszál hitünket, kétkedő reménysé-

geinket, erőtelen szeretetünket… Erősíts meg minket! Adj erőt terheink hordozá-

sára… Nem azt kérjük, hogy vedd le rólunk keresztjeinket, hanem adj erőt hozzá! 

Ámen. 


