
Getsemáné 
 

 

Jeruzsálemben egyetlen kert 

sem volt. Az olajfaligetben, az 

olajöntő engedte meg 

Jézusnak, hogy bejár-jon a 

kertjébe. A tömeg gyűlölete, 

gúnyolódása és csúfolódá-

sától ez az oázis volt egy kis 

nyugalom helye. Jézus itt 

mindig erőt kapott, ezen a 

titkos imádság helyén. Ide jött 

el az utolsó estéjén is, hogy 

Isten akaratát betöltse.  
 

De Jézus nagyon szenvedett most a Getsemáné kertben. Miért? Márk 

evangéliuma így jegyzi fel ezt az eseményt: „És menének ama helyre, 

amelynek Gecsemáné a neve; és monda az ő tanítványainak: Üljetek le itt, 

amíg imádkozom. És maga mellé vevé Pétert és Jakabot és Jánost, és kezde 

rettegni és gyötrődni; És monda nékik: Szomorú az én lelkem mind halálig; 

maradjatok itt, és vigyázzatok.” „Lelkemet, amely rémülettel és a legmélyebb 

gyötrelemmel van telve, a szomorúság törte össze egészen a halálig”  
 

Miért rettegett, gyötrődött és dermedt meg a rémülettől Jézus?  A Getsemáné 

kert a mérhetetlenül nagy küzdelem, a jó és a rossz közötti hatalmas harc 

színtere volt. E kertben Jézus megtapasztalta a pokol és a menny közötti harc 

hevességét! Jézusnak valóban félelmetes jövővel kellett szembenéznie. A 

bűn teljes terhe nehezedett rá ebben a kertben. Ézsaiás szerint: „Pedig a mi 

betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta.” A korok egyesített, 

összegyűlt, felhalmozódott bűne Krisztuson nyugodott. E kertben, a gonosz 

lélek sötétsége árnyékolta be Őt. A világ bűnének súlya nehezedett rá!  
 

Mit tesz velünk a bűn? Elválaszt Istentől! Mit tett a bűn Jézussal, mint a 

bűneink hordozójával? ELVÁLASZTOTTA ŐT ISTENTŐL! 
 

„Jézus helyzete most egészen más volt, különbözött mindattól, amit eddig 

tapasztalt...! A bűnös ember helyetteseként szenvedett az isteni 

igazságszolgáltatás súlya alatt. Látta, mit jelent ez az igazságszolgáltatás! 

Eddig közbenjáróként tevékenykedett másokért, most Ő vágyott arra, hogy 

legyen valaki, aki közbenjár érte! Amikor Krisztus úgy érezte, megszakadt, 

összetört az Atyával való egysége, félt, hogy emberi természetében nem lesz 

képes elviselni a sötétség hatalmasságaival szemben Reá váró nagy 

küzdelmet!”/E.G.W./    
 

Krisztusnak, rettenetesen nehéz döntésen kellett keresztül mennie ebben az 

óriási küzdelemben! –Vállalja a kockázatot és megváltja az emberiséget azon 

az áron, hogy feláldozza önmagát, a biztos tudat nélkül, hogy hogyan 

reagálnak rá, - vagy megmenti saját életét!?  Borzalmas volt a gonoszság, 

amellyel Sátán támadta Őt. Nem csoda, hogy Krisztus egyedül érezte magát. 

Nem csoda, hogy rémült és levert volt! Úgy tűnt, Neki, hogy mindörökre 

elszakad az Atyától, és áldozatát még a legközelebbi követői sem 

méltányolták! Ez volt az a belső lelki gyötrelem, amely sokkal mélyebbnek 

bizonyult, mint bármilyen fizikai szenvedés.  
 

Természetesen Jézus tisztában volt a keresztre feszítés testi borzalmaival. 

Azonban, nem a testi halál lehetősége volt az, amely Jézusnak ily mardosó 

lelki gyötrelmet okozott!  

Másképp nézett szembe a halállal Jézus, mint a mártírok? Jézus Krisztus 

szenvedése bizonyára nagyon különbözött a mártírokétól. Őket Isten jelenléte 

erősítette! Érezték, és megtapasztalták Isten erejét, de Jézus mint a bűn 

hordozója haldoklott a világ bűneinek súlya alatt. Jézus, két dologra vágyott 

a Getsemáné kertben! 

1./ Emberi társaságra - az emberi szeretet hihetetlen erejéért. 

2./ Az isteni fenntartó jelenlét tudatáért – az Atya szeretetének és 

gondoskodásának bizonyosságáért esedezett.  
 

A lelki gyötrelmek idején azt szeretnénk, hogy legyen velünk valaki, hisz 

„nem jó az embernek egyedül”.  

Jézus a földre esett, és esdekelve imádkozott, ha lehetséges, múljék el Tőle 

ez az óra! Máté így jegyzi ezt le: „És egy kissé előre menve, arcra borula, 

könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; 

mindazáltal ne úgy legyen amint én akarom, hanem amint te.” 
 

Jézus megkísértése a Getsemáné kertben arra irányult, vajon saját érzéseinek, 

érzelmeinek enged-e, vagy teljes bizalommal átadja magát Isten 

kinyilatkoztatott akaratának. A világ megváltása hajszálon függött! A 

szenvedés és bánat közepette Ő felkiáltott: „Atyám, Atyám, a TE akaratod 

legyen meg!” Ámen. 

Misszió osztály 
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