
JÉZUS MEGKERSZTELKEDÉSE 

„Egy jó kezdet, fél siker”. Így szól a híres mondás, amely arra utal, hogy milyen jelentős dolog 

egy munka esetén, hogy kellő időben kezdjük el és figyeljünk arra, hogy mit is teszünk első 

lépésként. 

Neked hogyan szokott indulni a napod? Melyek azok az első dolgok, amelyeket mindenképpen 

megteszel? Szerinted miért fontos, hogy az imádság is ott legyen az első dolgok között? 

Ezekekben a hetekben, itt a gyermekistentisztelet alkalmain Jézus Krisztus szolgálatának 

kezdeteivel ismerkedünk meg. Tanultunk már születéséről, találkoztunk vele, amikor 12 éves 

volt. Azonban eljött a nap, amikor felnőtt emberként elindult, hogy az embereket tanítsa Isten 

igazságára és az életét nekünk ajándékozza. 

 

Hogy mivel indult el Jézus szolgálata?          A 

megkeresztelkedésével! Ismerjük hát meg a 

történetet az evangéliumból. 

Keresztelő János hűséggel és szorgalommal 

végezte azt a feladatot, amit Isten rábízott. 

Beszélt mindenkinek arról, hogy már nagyon-

nagyon közel van annak megérkezése, akit 

Isten küld az ember megváltására. János sem 

tudta pontosan mikor és hogyan fog 

megérkezni,      de azt tudta, hogy még az ő 

életében megérkezik. 

János a pusztából, ahol élt rendszeresen 

elment a Jordán folyó partjára. Ott tanította az emberek Isten országának igazságára. Azokat, 

akik komolyan vették Isten üzenetét, megkeresztelte a folyóba. Sokan jöttek mindenfelől 

voltak, akik csak kíváncsiskodtak, voltak, akik gúnyolódtak, de sokan voltak azok is, akik hittek 

Jánosnak. Bennük felmerült a kérdés: csak nem ő az? Nem ő a Megváltó?  János pedig elmondta 

nekik, hogy ő nem a Megváltó, hanem barátja és megérkezésének előkészítője.  

Egy nap azonban különleges dolog történt. 

János ugyanúgy állt a Jordán partján, mint a 

megelőző hetekben, hónapokban és beszélt 

Istenről. De egyszer csak minden 

megváltozott, mert meglátott valakit az 

emberek között. Egyből tudta, hogy ki az. 

Mit gondoltok ki állt ott a tömegben? Igen, 

Jézus volt az. Amikor János meglátta őt 

felkiáltott és ezt mondta az embereknek: itt 

van az Isten Fia, akire vártunk! Ő az, aki 

megszabadít bennünket. János úgy nevezte 

meg Jézust, hogy Ő Isten Báránya.  



Jézus odalépett Jánoshoz és ezt mondta neki: 

kérlek, keresztelj meg engem is. János nagyon 

megdöbbent erre kérésre, hiszen jól tudta, hogy 

megkeresztelkedni a bűnös embernek szükséges, 

de Isten Fia, Isten Báránya, Jézus Krisztus 

bűntelen. Ezért ezt mondta Jézusnak: nekem 

kellene megkeresztelkednem általad Jézus!  

      

      

       

Jézus azonban elmagyarázta Jánosnak, hogy 

azért szeretne megkeresztelkedni, mert ez 

Isten akarata és ez által is jelezni szerette 

volna minden embernek, hogy szereti őket. 

János ezek után megkeresztelte Jézust a 

Jordán folyóba. Miképpen történt mindez? 

Egy pillanatra a víz alá segítette karjaival 

Jézust, majd kiemelte őt a víz alól. 

 

 

 

Jézus megkeresztelkedése után két 

csodálatos dolog is történt. Egy látható és 

egy hallható.       A látható az volt, hogy egy 

galamb szállt le az égből Jézusra, de ez egy 

különleges galamb volt, ugyanis Isten Lelke 

szállt alá benne.  

Az égből pedig az Atya hangja szólalt meg, 

amely ezt mondta: ez az én szeretett Fiam, 

gyönyörködöm benne. 

 

      

 

 

 

 

 



 

Keresd meg a két kép között a 10 különbséget! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Ezen a képen egy báránykát láthatsz, de nincs befejezve a rajz.                                                  

Készítsd el a képet, fejezd be a rajzot.                                                                                           

Ha kész vagy vele, akkor bundája helyére ragaszthatsz vattát, de akár pattogatott 

kukoricát is.  

 

 



Rajzfilm (20. perctől): https://www.youtube.com/watch?v=69N9Tjc2PFM&t=470s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=69N9Tjc2PFM&t=470s

