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50. Bizony, ez az ember Isten Fia volt! • Jézus kereszthalála
 Lk 23,32–56

A Golgota hegye, más néven Koponya-hely (lásd a Biblia VI. térképét) a kivégzések helye volt 
a városfalon kívül. A dombon mindig ott álltak a keresztek függőleges oszlopai, az elítéltek 
csak a keresztek vízszintes gerendáját vitték. 
A keresztre feszítés perzsa eredetű kivégzési módszer volt, kegyetlensége miatt a rabszolgák 
halála. Az elítéltet a karjánál fogva, a két alkarcsont között szögezték a keresztre, vigyázva, 
hogy ne vérezzen el. A két egymásra feszített lábfejet a keresztfához rögzítették. Az elítélt 
halálát napok múltán fulladás okozta. 

? Keresd ki, hogy kinek mondja Jézus a kereszten ezeket a szavakat, milyen okból! Írd ide! 

KINEK MONDJA? MILYEN HELYZETBEN?

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják,  
mit cselekszenek.” (Lk 23,34)

„Bizony, mondom néked, ma velem leszel  
a paradicsomban.” (Lk 23,43)

„Asszony, íme, a te fiad!”  „Íme, a te anyád!”  
(Jn 19,26–27)

„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el  
engemet?” (Mt 27,46)

„Szomjazom.” (Jn 19,28)

„Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!”  
(Lk 23,46)

„Elvégeztetett!” (Jn 19,30)

A keresztre Pilátus a következő feliratot készíttette: INRI = Iesus Nazarenus 
Rex Iudaeorum = A názáreti Jézus, a zsidók királya
Mi baja van ezzel a felirattal a nagytanácsnak?

? Mit mond, mit gondol a százados Jézus 
egyes szavait hallva? Írd le!

? Melyik zsoltárt mondja el Jézus a kereszten, 
amit úgy kezd: „Én Istenem, én Istenem, miért 
hagytál el engem?”
Keresd meg a hivatkozást, olvasd el a zsoltárt! 
Miről szól? Milyen jellemző kulcsszavakat ta-
lálsz a zsoltár 23–32. verseiben? Húzd alá a 
Bibliában!

„Bizony, ez az ember Isten Fia volt!” (Mk 15,39)

„Szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és elte-
mették” – így szól az Apostoli hitvallás tömör mondata. Most már 
tudjuk, mennyi kín, mennyi szenvedés van ezek mögött a szavak mö-
gött. És láttuk Jézus szenvedéstörténetében, a kereszten elmondott 
hét szavában, hogy mennyi áldozat, mennyi szeretet, gondoskodás, 
mennyi megbocsátás van benne akkor is, amikor üldözik, amikor 
elfogják és keresztre feszítik. A római századossal együtt néztük 
végig az eseményeket, és vele együtt mondhatjuk: „Bizony, ez az 
ember Isten Fia volt!”

Jézus azt mondta az utolsó vacsorán,  
hogy értünk történik mindez. Felfoghatatlan…

? Folytasd a mondatokat Lk 23,50–56 alapján!

Arimátiai József a nagytanács tagja volt, de                                                                                       .
József elkérte Pilátustól                                                                                                                         .
József maga vette le és göngyölte gyolcsba                                                                                                .
Jézus testét elhelyezték                                                                                                                          .
Az asszonyok, akik Jézus galileai követői voltak, tudni akarták,                                                   .
Megkezdődött a szombat, ezért                                                                                                           . 
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jó hely ez egy római katonának… Ráadásul 
a zsidók örökké civakodnak egymással is, és 
ilyenkor nekünk kell rendet tenni. Mint most 
is. Már megint elítéltek három gonosztevőt. 
Az egyiknek elég nagy pere volt! Furcsa, mert 
Pilátus majdnem fölmentette. No de mindegy, 
a kivégzés az kivégzés, nekem rutinmunka…


