
JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉS 

 

Jézus szolgálatának kezdetéről tanulunk ezekben a hetekben, itt a gyermekistentiszteleteken. 

Múlt héten Keresztelő János üzenet és személye állt a középpontba, azonban János is arról 

beszélt, hogy ő csupán útkészítője annak, aki az életünk megváltója lesz, Jézusnak. 

Ma megismerkedünk azzal, hogy mi volt az az első esemény, amely során Jézus nyilvánvalóvá 

tette a nép számára, hogy Ő Isten Fia. Ez pedig a megkeresztelkedése a Jordán folyóba János 

által. 

Olvassuk el a történetet!  

 

János evangéliuma 1, 29-30. 

Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ 

bűnét! Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb 

volt, mint én.  

Máté evangéliuma 3, 13-17. 

Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban 

megpróbálta visszatartani őt: Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz 

hozzám? Jézus ezt válaszolta: Engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor 

engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt 

az ég, és látta, hogy Isten Lelke mint egy galamb aláereszkedik, és őreá száll. És íme, hang 

hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm. 

 

Egészítsd ki! 

1. „Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a 

menny, és  

látta, hogy Isten Lelke _______________________formájában aláereszkedik, és őreá száll.” 

 

2. „Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az 

Isten_______________________, aki elveszi a világ bűnét!  

 

 

 



A „G” betűnél elindulva a nyíl irányában haladva írj le egymás után minden második betűt, 

hogy megtudd, mit tett az Atya, amikor Jézus megkeresztelkedett.                                             Írd 

bele a kör melletti mezőbe! 

Gondolkodj el azon, hogy mit jelent ez a szó a hétköznapi életünkben,                                          de 

azon is, hogy mit jelenthetett ez az Atya számára.  

 

 

 

Üzenet 

1, János tudta, hogy Jézusnak nem lett volna szüksége arra, hogy megkeresztelkedjen. De 

miért is? A válasz az, hogy mivel Jézus bűntelen volt (ami nem csak azt jelenti, hogy soha 

semmi rosszat nem cselekedett, hanem azt is, hogy nem létezett benne a bűnnek állapota), 

így neki nem kellett bűnvallást tenni, megtérni. János olyan embereket keresztelt meg, akik 

felismerték és megvallották bűneiket.  

2, De akkor miért keresztelkedett meg Jézus? Ő azt mondta Jánosnak: „így illik minden 

igazságot betöltenünk.” Ez azt jelenti, hogy Jézus jelezni akarja, hogy nem csupán eljött 

hozzánk karácsonykor megszületve, hanem vállal bennünket. Jézus oda áll a bűnös emberek 

közé, Ő bűntelen. Megkeresztelkedése is arról beszél, amit nagypénteken, a kereszthalálakor 

látunk, hogy vállal bennünket, sőt helyünkre áll. Ő a bűntelen, magára veszi a mi bűnös 

éltünket, hogy szeretetből megmentsen bennünket.  
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Próbálj eljutni a Szent Lélek galambjától a megkeresztelkedő Jézusig.  

 

 

Érdekes, de fontos is! 

Ebben a történetben két jelképpel, szimbólummal is találkozunk, amelyeknek komoly üzenete, 

jelentése van. 

Az egyik a bárány, az „Isten Báránya”, a másik a galamb, a „Szent Lélek galambja”. 

Az Ószövetségben, az áldozatoknál fontos szerepe volt a bárányoknak. A bűn komoly dolog, 

mindig összekapcsolódásban van az ítélettel és halállal. Azért, hogy Isten népe, Izrael 

mentesüljön a bűn következménye alól, Isten megajándékozta őket a „helyettesítő 

áldozattal”.  Ez azt jelenti, hogy az adott személy a bűneit megvallva az áldozati bárányra 

helyezhette azt és bárány halt meg helyett. Ebből is láthatjuk, milyen súlyos dolog a bűn. 

Amikor János, azt mondja Jézusról: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét”,      akkor 

arra mutat rá, hogy Jézus kereszthalála minden ember bűnért elégséges, nincs szükség többé 

semmilyen áldozatra. Ezért nevezzük Jézus Krisztust, az „Isten Bárányának”.   Azt is 

megjegyezheted, hogy latinul (a középkori Európa nyelve a tudományban) így hangzik „Agnus 

Dei” (agnusz dei). 

Az „Agnus Dei”, az Isten Báránya ábrázolás nagyon híres, sok templomban, festményen 

látható. Legtöbbször a mellső lábával egy keresztet ölel át, amely arra emlékeztet, hogy Isten 

Báránya, azon halt meg értünk. 

 



Református Egyház címerében is megtalálod az „Isten Bárányát”. Két nyitott könyvön áll. 

Amely azt jelenti, hogy mind az Ószövetség, mind az Újszövetség róla beszél és mindkettő 

szent a számunkra. Zászlós keresztet tart, amely jelenti halált és a zászló a győzelmet, vagyis a 

feltámadását. Háttérben a pálma Izrael országát jelenti, azt, hogy a Megváltó a zsidó népből 

származott. A címer tetején egy különleges lény a főnixmadár, amely szintén a feltámadást 

jelképezi. De hogy miért, azt nem árulom el. Nézz utána ☺! Akár itt: 

https://www.haziallat.hu/allati-trendi/olvasnivalo/fonixmadar-legendaja/4270/ 

 

A címer. 

 

 

 

 

 

 

https://www.haziallat.hu/allati-trendi/olvasnivalo/fonixmadar-legendaja/4270/


A Szent Lélek galambja is sok templomban megtalálható. A református templomokban is.     A 

„szószék” (az az emelvény, ahonnan a lelkész beszél, lehet a falra szerelve is) felett egy furcsa 

kis tető található sok, régi építésű templomban. Ezt „hangvetőnek” nevezik.  Az volt a szerepe, 

hogy a lelkész hangja hallhatóbb legyen, jobban „szétterüljön”.  Ma már ez nem gond, hiszen 

van mikrofon, de még 100 évvel ezelőtt sem volt és a „hangvetőnek” ebben volt nagy segítség. 

A hangvetőre pedig sokszor faragták ki fából a kiterjesztett szárnyú galambot, a Szent Lélek 

jelképét, amely arra utalt, hogy amikor lelkész a Biblia szavait magyarázza, akkor abban a Szent 

Lélek segít neki és a hallgatóknak is, hogy megértsék.  

 

 

 

 

Kisfilm: https://www.youtube.com/watch?v=9Nr4sZafeNs&t=18s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Nr4sZafeNs&t=18s

