
JÉZUS SZOLGÁLATÁNAK KEZDETE 

KERESZTELŐ JÁNOS 

Amikor valami fontos dolgot szeretnék elkészíteni, akkor azt nagyon sokszor komoly 

előkészület előzi meg. Még a hétköznapi dolgokkal is így van. Ha anya eldönti, hogy 

valamilyen finom ételt főz, vagy sütemény süt, akkor annak elkészítését előkészület előzi 

meg. Átgondolja, hogy mire lesz szükség az étel elkészítéséhez, mit kell a boltban 

megvásárolni, és azt is átgondolja, hogy milyen edényekre van szükség az étel elkészítéséhez.  

Hasonló ehhez, amikor kirándulni vagy nyaralni megyünk hosszabb időre, akár egy-két hétre. 

Szüleink, de akár mi magunk is előkészületeket teszünk, vagyis átgondoljuk, hogy mi mindent 

kell magunkkal vinni. Nem csak ruhát, de talán gyógyszereket is. Ha nem végezzük el az 

előkészületet, akkor bizony komoly meglepetés is érhet bennünket, de ez akkor nem kellemes 

meglepetés. 

Te mit vinnél magaddal feltételneül egy hosszú nyaralásra? Rajzol bele három dolgot a nyitott 

bőröndbe! 

 

 

 

 

 

 



Jézus szolgálatának az elindulását is komoly 

előkészület előzte meg. Volt neki egy 

rokona, és kedves jó barátja, aki 

előkészítette az emberek szívét arra, hogy 

nemsokára megérkezik a Megváltó. Beszélt 

az emberekenek arról, hogy mit kell tenniük 

azért, hogy Jézus megérkezése örömteli 

legyen a számukra. Ő volt Keresztelő János, 

ma vele ismerkedünk meg. 

  
 

 
 

Igazából mi már picit ismerjük is őt. Hiszen 

pár hete tanultunk szüleiről Erzsébetről és 

Zakariásról. Emlékeztek arra, hogy 

miképpen kapta Zakariás, a pap a hírt arról, 

hogy gyermeke lesz? Igen, ott a 

templomban Gábriel angyal adata hírűl 

számára.  

 

 

Zakariás azonban először nem is merte 

elhinni, hogy idős emberként még 

gyermekük lehet. Kételkedése miatt 

megnémult addig a napig, amíg a gyermek 

meg nem született és nevet nem adtak neki. 

Bár mindenki édesapja után Zakariásnak 

akarta nevezni a kisbabát, de édesapja tudta, 

hogy Isten akarata, hogy Jánosnak nevezzék 

el. Azt is tudták a szülei, hogy ha majd 

egyszer felnövekszik, akkor Isten szolgája, 

próféta lesz.  
 

 

Arról is tanultunk, hogy pár hónappal János 

születése után karácsonykor megszületett 

Jézus, a Megváltó. János édesanyja, 

Erzsébet és Jézus édesanyja, Mária rokonok 

voltak, így gyermekeik is azok lettek. 

Most ott folytatjuk, hogy János és Jézus is 

felnőttek már, harminc évesek lettek, amikor 

eljött az idő, hogy Jézus elkezdje a 

szolgálatát és az emberek életét Isten felé 

fordítsa. Mielőtt azonban ez megtörtént 

volna, János volt az, aki beszélt az 

embereknek Jézusról. 
 

 

 



János nem egy faluban vagy városban élt, 

kényelmes házban, hanem kiköltözött egy 

lakatlan helyre, a pusztába. Ezzel is az 

emberek figyelmét akarta felhívni arra, 

hogy itt valami komoly dolgok kezdődik 

el. A pusztában pedig azt evett, amit talált. 

Ott pedig nem volt kacsacomb, de még 

túrógombóc sem. Mit evett tehát? Azt 

mondja a Biblia, hogy eredei mézet és 

sáskát. A ruhája pedig teveszőrből készült. 

Az ilyen ruha pedig nem volt olyan puha, 

mintha a bárányka bundájából készült 

volna, hanem durva, érdes tapintású volt.  

 

 

 
 

János a pusztából gyakran elment a Jordán 

folyó partjára, ott pedig hatalmas tömeg gyűlt 

össze, hogy hallgassák szavát. Sokan 

felismerték, hogy Isten szolgája, próféta, aki 

Isten üzenetét szólja. Jöttek a fővárosból 

Jeruzsálemből, de a környékbeli falvakból is, 

szegények és gazdagok, érdeklődök, 

kiváncsiskodók, de olyanok is, akik nagyon 

komolyan vették, amit János mondott és vele 

együtt készültek Jézus megérkezésére.  

 

János arra hívta fel az emberek figyelmét, 

hogy az éltünkben az első helyen, a 

középpontba Istennek kell állnia. Semmi 

sem lehet Istennél fontosabb. Ha pedig 

van valami, amit elé helyezünk, azt a 

helyére kell tennünk. Arról is beszélt, 

hogy az Istentől elválasztó dolgokat, 

vagyis a bűnöket őszinte szavakkal el kell 

mondani Istennek imádságban, vagyis 

meg kell bánni őket. János legfontosabb 

üzenete a  MEGTÉRÉS volt. Ez azt 

jelenti, hogy minden figyelmünkkel, 

akaratunkkal, szeretetünkkel Isten felé kell 

fordulnunk és életünk Urának tartani őt. 

Erre pedig az ad majd lehetőséget minden 

embernek, akik hamarosan megérkezik. Ő 

Jézus Krisztus. 

 



 

Voltak akik nagyon komolyan vették, amit 

János mond. Őket a bűnvallásuk után János a 

Jordán vízében megkeresztelte. Ezért kapta 

János a „Keresztelő” nevet. Sajnos azonban 

voltak, olyanok is, akik csak kíváncskodni 

mentek ki a Jordán partjára, és olyanok is, 

akik vitatkoztak vele, mert azt mondták, hogy 

nem is próféta, nem is Isten üzenetét szólja. 

Őket János emlékeztette kemény és határozott 

szavakkal, hogy nincsen más lehetőség 

Istenhez közel kerülni, mint az életünk 

átadásával, a megtéréssel.  

 

 

 

 



 



Ezen a képen méhecskét és sáskát látsz. A méhek munkája által készül  méz. 

A sáska pedig János eledele volt a pusztában. De vajon melyik az igazi árnyéka a 

méhnek és a sáskának. Nézd meg jól az árnyékokat és talád meg az igazit!

 

 

Kisfilm: https://www.facebook.com/watch/?v=698989531027403 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=698989531027403

