
JÉZUS KRISZTUS SZOLGÁLATÁNAK KEZDETE 

KERESZTELŐ JÁNOS ÜZENETE 

 

Ma elkezdünk megismerkedni azzal, hogy 2000 évvel ezelőtt, hogyan is indult el a Megváltó, 

Úr Jézus szolgálata. Talán meglepő lesz, de a kezdő lépésnél nem is vele fogunk találkozni, 

hanem rokonával, barátjával Jánossal. Róla már tanultunk az elmúlt hetekben, amikor 

találkoztunk az evangéliumban szüleivel és születésének csodálatos körülményeivel.                     

A Bibliában Jézus azt mondja Jánosról, hogy nem született nála fontosabb és nagyszerűbb 

Istent szolgáló élet. Azonban János nem a saját nagyszerűségével volt elfoglalva.                 

Valami mást, valaki mást tartott egyedül fontosnak.                                                       

Ismerkedjünk meg történetének folytatásával! 

A Máté és Lukács evangéliumának egy-egy részletét olvassuk el! 

 

Azokban a napokban kezdett Keresztelő János prédikálni Júdea pusztájában: Térjetek meg, 

mert elközelített a mennyek országa! Mert ő az, akiről Ézsaiás így prófétált: „Kiáltó szava 

hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” János teveszőr ruhát 

viselt, derekán pedig bőrövet, tápláléka sáska volt és vadméz. 

Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke; és amikor 

megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a 

farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek, hogy megkeresztelje őket, így szólt hozzájuk: 

Ti viperafajzatok! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag 

elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok 

magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is 

tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van: ezért minden fa, amely 

nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy 

megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját 

vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és 

megtisztítja szérűjét: csűrbe hordja gabonáját, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel. 

 

A sokaság pedig megkérdezte tőle: Akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik: Akinek 

két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan 

cselekedjék! Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén 

megkérdezték tőle: Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta: Semmivel se hajtsatok be többet a 

megszabottnál! Megkérdezték tőle a katonák is: Mi pedig mit tegyünk? Nekik ezt felelte: 

Senkit ne bántalmazzatok, senkit meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal! 

Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívükben mind azt fontolgatták, vajon nem János-e a 

Krisztus, János így válaszolt mindenkinek: Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki 

erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd 

Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket, kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét: 

csűrébe hordja gabonáját, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel. 

 



 

 Egészítsd ki! 

1.      Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea 

pusztájában: "Térjetek meg, mert elközelített a __________ ___________!"   

2.      Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke; és amikor 

megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a ___________ folyóban.  

3.       Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok 

méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd ______________ és __________ keresztel 

titeket.  

 

Kakukktojás 

1.      erdei méz, sáska, teveszőr ruha, bőröv, aranygyűrű, puszta 

2.      Keresztelő János, Jordán, Mária, szaducceusok, farizeusok, Ézsaiás 

 

Nézzük meg mit is tanultunk eddig Keresztelő Jánosról! 

 

1.Keresztelő János szüleit úgy hívták: 

_____________________________ 

2. János a pusztában ____________ és  

____________________ evett. 

3. János _______________ keresztelte  

meg az embereket a ________________ 

folyóba.  

                                                                                           

 

 

 

Tudtad? 

1, János azért a pusztában élt, mert ezzel is üzenni akart a népnek. Annak idején, amikor Isten 

hatalmas csodák által megszabadította és kihozta Izrael népét, az egyiptomi rabszolgaságból, 

akkor a nép negyven éven át a pusztában élt. Több ószövetségi próféta is sokszor menekült, 

vagy lakott a pusztában. János tehát nem elvonulni akart az emberek elől, hanem jelezni, 

valami még nagyobb dolog kezdődik el hamarosan, mint az Egyiptomból való szabadulás. 



2, Nekünk furcsa, hogy a pusztában sáskát evett, de gondoljatok arra, hogy ott nem volt 

sajtburger, de még csak rántott csirkecombot sem ehetett, mert csirkék sem voltak.               

Azt ette, amit a pusztában talált. A sáska pedig nagyon tápláló eledel volt, pótolni lehetett vele 

a hús hiányát. Ma is kedvelt „csemege” a közel-keleti népeknél. Persze nem nyersen eszik, 

János sem így ette, hanem megpirították és mézbe mártották.  

3, Olvassunk arról, hogy János két csoportot is nagyon kemény szavakkal illet.                    

Miért volt ilyen velük János? A farizeusok nagyon vallásos emberek voltak, akik sokat 

foglalkoztak a Bibliával. Akkor mi volt a baj velük? Úgy gondolták, Isten azért fogja szeretni 

őket, mert sok jót tesznek, és ezzel kiérdemlik Isten országát. Ez oda vezetett, hogy nem csak 

jobbnak gondolták magukat más embereknél, de gőgösek lettek és lenéztek más embereket, 

elzárkóztak tőlük. A szadduceusok pedig a nagyon gazdag emberek csoportja volt, sőt 

komoly politikai hatalmuk is volt. Leginkább a saját jólétük és hatalmuk megtartása érdekelte 

őket. Szerettek a templomban mutatkozni, de szívük távol volt Istentől. Ezért figyelmezteti 

őket kemény szavakkal János. 

4, Vannak furcsa szavak a történetben, amelyeket azért nem értünk, mert a mi 

hétköznapjainkból – sajnos –már eltűntek. Azt javaslom, hogy keress rá az interneten, hogy 

mit jelölnek ezek a szavak. Az elsőt elárulom, a többit neked kell megtalálni. Melyek ezek? 

Írd oda jelentésüket! 

1, Saru    -   Korabeli szandál, ezt viselték a lábukon 

 

2, Csűr –  

 

3, Pelyva – 

 

4, Szórólapát /mire használták? / -  

 

 

 

 

 

 

 

 



5, János legfontosabb üzenete, ma is a legfontosabb üzenete az egyháznak. Jézus is ezt tartotta 

legfontosabb tanításának. Ez pedig a MEGTÉRÉS. Talán már te is sokat hallottad ezt a szót a 

gyülekezetben. De mit jelent a megtérés? 

Matematikából már ismerheted, mit jelent, mit jelöl a 180 fok.                                                     

Egy kis emlékeztető a rajz segítségével. 

 

Amikor az ember az alaphelyzetéhez képest egy 180 fokos fordulatot tesz, akkor 

tulajdonképpen teljesen hátat fordít annak, amelyre addig nézet, vagy éppen haladt és elindul 

arra, amelytől eddig távoldott, amely eddig teljesen mögötte volt.  

A megtérés azt jelenti, hogy minden ember úgy születik meg, hogy az élete távol van Istentől, 

Istennek hátat fordítva élünk és egyre csak távolodunk tőle. Amikor megtérünk, akkor egy 

180 fokos fordulatot teszünk és egész életünkkel Isten felé fordulunk és felé haladunk 

nyílegyenesen. Azonban, hogy ezt a döntést meghozhassuk, szükségünk van Jézus jelenlétére, 

vele közösségben tudjuk csak megtenni mindezt. 

Jövő héten arról fogunk hallani, hogy miképpen kapcsolódik össze a megtérés és a keresztség.   

 

 

 

Kisfilm az anyaghoz: https://www.youtube.com/watch?v=GTlyqXKx-bk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GTlyqXKx-bk


 


