
1.Jézus Krisztus az Újszövetség központi alakja 
-tanári példány- 

 

a)A videó megnézése és megbeszélése 

 (Keresztény élet portál: Kicsoda Jézus Krisztus? -mit mond az utca embere) 

Segítő kérdések 

-Melyik vélemény ragadott meg leginkább? 

 

b)Jézus Krisztus 

-A Szentírásnak két része van: az Ószövetség, amelyről eddig tanultatok és az 

Újszövetség. Az Ószövetség szerepét szépen fogalmazza meg Szent Pál:  

„A Törvény-az Ószövetség – nevelőnk lett Krisztusra”(Gal 3,24) 

-Az Újszövetség  beteljesíti mindazt, amiről tanít az Ószövetség a Jézus 

Krisztusban történt kinyilatkoztatásban.  

Maga Jézus tanított minket a Hegyi Beszédben: „17Ne gondoljátok, hogy 

megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, 

hanem teljessé tenni.”(Mt 5,17) 

 

KICSODA JÉZUS KRISZTUS? 

1.Péter hitvallása 
13Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az 

Emberfiát?” 14Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik 

másik prófétának.” 15Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” 16Simon Péter válaszolt: „Te 

vagy Krisztus, az élő Isten Fia.”   

Az emberek is megérezték azt, hogy Jézus nem egy közönséges vándortanító, de valójában Szent Péter fogalmazta 

meg kicsoda Jézus Krisztus: Krisztus, az élő Isten Fia.  

♥ Krisztus görög szó, héber megfelelője a Messiás, ami Fölkentet jelent. Jézus nem használta ezt a címet, mert a 

zsidók harcias része, az idegengyülőlő zelóták azt gondolták volna, hogy Ő az az égből alászálló hatalmas király, 

aki felszabadítja minden elnyomás alól a választott népet. 

♥Jézus Isten Fia  

A mennyei Atya kétszer is elismerte, hogy Jézus az ő szeretett Fia: a 

megkeresztelkedéskor és a színeváltozáskor. 

 

2.A mi hitvallásunkban 

A Hiszekegyben a következőket valljuk róla: Hiszek Jézus Krisztusban, 

Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban. 

♥Jézus: Héberül: Isten megszabadít 

♥Isten  egyszülött Fia 

Az „Ebed” szó fiút is jelent, innen származik az Isten Fia 

-Isten fia volt az Ószövetségben mindenki, aki Istennek volt szentelve: az angyalok, a választott nép, a 

választott nép királyai, sőt a keresztségben mi is Isten fiai vagyunk, Krisztus nevét viseljük, vagyis 

keresztények vagyunk. De senki sem volt olyan,, mint Jézus: ő az egyetlen ilyen Fia volt Istennek 

♥Úr: Küriosz  

-A pogányok szólították így az uralkodót. 

Amikor megkövezik Szent István diakónust, akkor ő nem a mennyei Atyához imádkozik, hanem 

Jézushoz: A zsidók azonban Úrnak, Adonáj-nak az Istent nevezték. Ezáltal elismerték, hogy Jézus Isten. 

 

3.Jézus a zsidó származású ember 

♥Názáreti Jézus 

Názáretinek mondták,mert ott nevelkedett. Ebből tehát kiderül az egyszerű tény, hogy Jézus egy zsidó 

származású ember 



Nem érthetjük meg Jézus tanítását, ha nem ismerjük az akkori zsidók hitvilágát, a környezetet, amelyben 

élt. Ismerni kell tehát kora kultúráját, szokásait, az akkori politikát stb. 

-Itt szólhatunk néhány szót ♥Jézus emberségéről. 

-Emberként fogantatott a Szűzanya méhében 

-Emberként édesanyától született 

-Emberi családban nevelkedett „korban és bölcsességben” egy családban 

-Megkísértette emberségében a Sátán a pusztában 

-Emberi érzései és megnyivánulásai voltak: 

-sírt Lázár sírjánál, zsoltárokat énekelt a Getszemáni  kertbe menet, félt a haláltól 

-átélte a lelki szenvedéseket elsősorban az emberek hálátlansága és rosszindulata miatt 

-átélte a testi szenvedéseket 

-átélte a halált, a kereszthalált 

 

4. Jézus az Emberfia, Dávid Fia  

♥Jézus Emberfiának nevezte magát többször harmadik személyben, de csak a feltámadás előtt. pl. „A rókáknak 

odúja, az ég madarainak fészke, de az Emberfiának nincs hová lehajtania fejét”(Lk 9,58) 

Az Emberfia jelent a Biblia más helyein egyszerűen embert is, de Jézus esetében itt inkább arról az emberről van 

szó, akinek isteni származása van. 

Ehhez hasonló a♥ Dávid Fia kifejezés, amely utal arra, hogy Jézus Dávid 

király leszármazottja földi szempontból, de arra is, hogy Jézus király is, 

hiszen a Jeruzsálembe való bevonuláskor a tömeg ezt énekelte: 

„Hozsanna, Dávid Fiának”, de a jerikói vak is így kiált: „Jézus, Dávid Fia, 

könyörülj rajtam.” 

♥ 5.Jézus a feltámadt Úr 
14Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s 

nincs értelme a ti hiteteknek sem.(1 Kor 15,14) 

Az Újszövetségnek és tulajdonképpen az egész Szentírásnak nem sok 

értelme lenne, ha Krisztus nem támadt volna fel. Ezért mondhatnánk, hogy 

az Újszövetség központi tanítása Jézus keresztáldozata és feltámadása. 

 
Órai jegyzetek, kiegészítések  – füzetpótló: 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 

Feedback: Mi tetszett, mi nem? 
 
 
Következő óra témája: 
Palesztina Jézus idejében 

 



 

1.Jézus Krisztus az Újszövetség központi alakja 
-tanuló példány- 

 

-A Szentírásnak két része van: az Ószövetség, amelyről eddig tanultatok és az 

Újszövetség. Az Ószövetség szerepét szépen fogalmazza meg Szent Pál:  

„A Törvény-az Ószövetség –    

lett Krisztusra”(Gal 3,24) 
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történt kinyilatkoztatásban.  

Maga Jézus tanított minket a Hegyi Beszédben: „17Ne gondoljátok, hogy 

megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem 

teljessé tenni.”(Mt 5,17) 

 

KICSODA JÉZUS KRISZTUS? 
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vagy    .”   

Az emberek is megérezték azt, hogy Jézus nem egy közönséges vándortanító, de valójában Szent Péter fogalmazta 
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használta ezt a címet, mert a zsidók harcias része, az idegengyülőlő zelóták azt gondolták volna, hogy Ő az az 

égből alászálló hatalmas király, aki felszabadítja minden elnyomás alól a választott népet. 

♥Jézus      

A mennyei Atya kétszer is elismerte, hogy Jézus az ő szeretett Fia:  
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2.A mi hitvallásunkban 

A Hiszekegyben a következőket valljuk róla: Hiszek   

          . 

♥  : Héberül: Isten megszabadít 

♥Isten     Fia 

Az „  ” szó fiút is jelent, innen származik az Isten Fia 

-Isten fia volt az Ószövetségben mindenki, aki Istennek volt szentelve: az angyalok, a választott nép, a 

választott nép királyai, sőt a keresztségben mi is Isten fiai vagyunk, Krisztus nevét viseljük, vagyis 

keresztények vagyunk. De senki sem volt olyan,, mint Jézus: ő az egyetlen ilyen Fia volt Istennek 

♥Úr:     

-A pogányok szólították így az uralkodót. 

Amikor megkövezik Szent István diakónust, akkor ő nem a mennyei Atyához imádkozik, hanem 

Jézushoz: A zsidók azonban Úrnak,    -nak az Istent nevezték. Ezáltal elismerték, hogy 
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3.Jézus a zsidó származású ember 
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Názáretinek mondták,mert ott nevelkedett. Ebből tehát kiderül az egyszerű tény, hogy Jézus egy  

  származású ember 

Nem érthetjük meg Jézus tanítását, ha nem ismerjük az akkori zsidók hitvilágát, a környezetet, amelyben élt. 

Ismerni kell tehát kora kultúráját, szokásait, az akkori politikát stb. 



 

-Itt szólhatunk néhány szót ♥Jézus emberségéről. 

-Emberként    a Szűzanya méhében 

-Emberként édesanyától     

-Emberi családban     „korban és bölcsességben” egy családban 

-    emberségében a Sátán a pusztában 

-Emberi     és megnyivánulásai voltak: 

-sírt Lázár sírjánál, zsoltárokat énekelt a Getszemáni  kertbe menet, félt a haláltól 

-átélte a     elsősorban az emberek hálátlansága és rosszindulata miatt 
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-átélte a  , a kereszthalált 

 

4. Jézus az Emberfia, Dávid Fia  

♥Jézus    nak nevezte magát többször harmadik személyben, 

de csak a feltámadás előtt. pl. „A rókáknak odúja, az ég madarainak fészke, de 

az Emberfiának nincs hová lehajtania fejét”(Lk 9,58) 

Az Emberfia jelent a Biblia más helyein egyszerűen embert is, de Jézus 

esetében itt inkább arról az emberről van szó, akinek isteni származása van. 

Ehhez hasonló a♥     

kifejezés, amely utal arra, hogy Jézus Dávid király leszármazottja földi 

szempontból, de arra is, hogy Jézus király is, hiszen a Jeruzsálembe való 

bevonuláskor a tömeg ezt énekelte: „Hozsanna, Dávid Fiának”, de a jerikói vak 

is így kiált: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam.” 

 

♥ 5.Jézus a      
14Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem.(1 Kor 

15,14) 

Az Újszövetségnek és tulajdonképpen az egész Szentírásnak nem sok értelme lenne, ha Krisztus nem támadt volna 

fel. Ezért mondhatnánk, hogy az Újszövetség központi tanítása Jézus keresztáldozata és feltámadása. 

 
Órai jegyzetek, kiegészítések  – füzetpótló: 
                

                

                

                

                

                

                
                 

 
Feedback: Mi tetszett, mi nem? 
 
 
 
 
 
 
 
Következő óra témája: 
Palesztina Jézus idejében 



 

Ötletek, kiindulási pontok 

 

 

Jézusról minden használható ismeretünk az Újszövetségből ered. 

 

Jézus „földrajza” 

-Betlehemben született 

-Názáretben nevelkedett 

-bejárta Palesztinát 

-Jeruzsálemben halt meg és támadt fel 

 

Legjelentősebb történelmi személyek: ld. „Kérdezzük meg a Szentírást” 16 old. 

 

Jézus zsidó nemzetiségű volt.  

 Jézus imponáló volt, leginkább tanításában. 

 

Szerette a gyermekeket, a szegényeket, a betegeket és a jó szándékú embereket(ld. 16 old. 43. 

kérdés)  

 
 
 
 

 


