
JÉZUS KRISZTUSBA, ISTEN FIÁBA VETETT HIT 

13. Óra: Jézus Krisztus megkeresztelkedése és megkísértése 
-tanári lap- 

 

„Interaktív” videófilmek:  

-1.Filmek megnézése:  

 1.Keresztelő Szent János 3‘21“  URL: https://youtu.be/Er-Wphe8sq8 

 2.Jézus megkísértése  2’06”  URL: https://youtu.be/RRc8vFXtbxY 

-2.Filmek fő gondolatainak megoldása LearningApps-en 

 Megkeresztelés: hiányos szöveg 

 Megkísértés: helyes sorrend 

-3.A hiányos szövegek kiegészítése a lapon. 

 

1.Jézus Krisztus megkeresztelése 

LearningApps – Keresztelő János és Jézus 

Oldd meg az applikációt, majd töltsd ki a szöveget! 

Az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. 3S ő bejárta 

a Jordán egész környékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök 

bocsánatára, 4ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: 

„A pusztába kiáltónak a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek 

ösvényeit! 5A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket,  

halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, 6és minden 

test meglátja az Isten üdvösségét.”....  10Ekkor megkérdezte a tömeg: „Mit tegyünk hát?” 11„Akinek 

két ruhája van – válaszolta –, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. S akinek van mit ennie, 

ugyanígy tegyen.” 12Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, 13s így szóltak hozzá: „Mester, 

mit tegyünk?” Ezt felelte nekik: „Ne szedjetek be többet, mint amennyi meg van 

szabva.” 14Megkérdezték a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne zsaroljatok, ne 

bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.” 15A nép feszülten várakozott.  

Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. 16Ezért János így szólt 

hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De jön nálam erősebb, akinek saruszíját sem 

vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket 

megkeresztelni. 17Szórólapátja már a kezében, hogy rendet teremtsen szérűjén, a búzát csűrébe 

gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzzel elégesse.”...  

21Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép 

megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, 

és amikor imádkozott, megnyílt az ég, 22és a 

Szentlélek galamb alakjában leszállt rá.  

Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én 

szeretett Fiam, benned telik kedvem.” 

 

https://youtu.be/Er-Wphe8sq8
https://youtu.be/RRc8vFXtbxY


2.Jézus Krisztus megkeresztelése 

LearningApps – Keresztelő János és Jézus 

Oldd meg az applikációt, majd töltsd ki a szöveget! 
1Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy az ördög megkísértse. 

 2Negyven nap és negyven éjjel böjtölt,  végül megéhezett. 3Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt:  

„Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.”  
4Azt felelte:  

„Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten 

szájából származik.”  
5Most a szent városba vitte az ördög, és a templom párkányára állította.  
6„Ha Isten Fia vagy – mondta –, vesd le magad, hiszen írva van: Parancsot adott 

angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.”  
7Jézus így válaszolt:  

„Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat, Istenedet.” 

 8Végül egy igen magas hegyre vitte az ördög, s felvonultatta szeme előtt a 

világ minden országát és dicsőségüket.  
9„Ezt mind neked adom – mondta –, ha leborulva imádsz engem.”  
10Jézus elutasította:  

„Távozz, ördög! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki 

szolgálj!”  
11Erre otthagyta az ördög és angyalok jöttek a szolgálatára 

 
ÖSSZEFOGLALÁS 

 

1. Jézust megkereszteli Keresztelő Szt. János 

Jézus nyilvános működése a Jordánban való megkeresztelkedésével kezdődik. Fontos szerepet játszik 

Keresztelő Szent János, az Utolsó Próféta, akinek megadatott, hogy az emberiségnek megmutassa 

Jézust, az Isten Bárányát. Ő tereli rá a figyelmet arra, akinek – ahogy mondotta – még a saruszíját sem 

érdemes megoldani. Jézus is jelezte, hogy az emberek sorába akar lépni, sorsukat átélni azzal, hogy bár 

nem volt bűnös mégis kérte a bűnbocsánat keresztségét Jánostól. A keresztség pillanatában az egész 

Szentháromság jelen volt: a Fiút igazolta a Szentlélek, aki galamb képében szállt le Jézusra és a 

mennyei Atya is szózatával: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, Őt hallgassátok” 

TANULSÁG: Keresztségünknél is jelen volt az egész Szentháromság, amikor mások tettek tanúságot 
helyettünk. Most rajtunk a sor, hogy amikor csak lehetőségünk van tanúságot tegyünk hitünkről. 
 

2. Jézus Krisztus megkísértése 

A 40 nap után Jézus megéhezett. Ekkor a Gonosz próbálta három dologgal 

megkísérteni Jézust: földi táplálékkal, hiúsággal és hatalommal. Jézus azonban 

először fejezi ki, hogy Ő Isten, aki fölötte áll a Sátán minden kísértésének., 

Ugyanakkor azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy rajta nem fog kifogni, mint az első 

embereken, egyszerűen azért, mert Jézus egész életének célja a mennyei Atya 

szolgálata és nem a hatalom fitogtatása. 

TANULSÁG: Isten szolgálatától semmi anyagi ne terelje el figyelmünket! 
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