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Ablonczy Zsolt 

 

A NÁZÁRETI JÉZUS 
 

 

Kicsoda a Názáreti Jézus? 

Akik ismerték és tanítványaiul szegődtek mellé, akik annakidején találkoztak vele, 

hallgatták őt, vagy jelen voltak amikor csodák történtek körülötte, hitték, hogy a Názáreti 

Jézus Isten felkentje, régi próféták által megjövendölt Messiás, görögül Krisztus. Felfedezték, 

hogy szavai erejében, igazságában és rendkívüli tájékozottságában Isten szól hozzájuk. 

Megakadt a lelkük, földbe gyökerezett a lábuk. Úgy érte tetten a hazugságot és 

tisztátalanságot, ahogy addig senki, mégsem volt bántó, sőt sokkal inkább Isten irgalmas 

szeretetének közvetítője volt a legnyilvánvalóbb bűnbe keveredett iránt is.    

Akik nem hittek benne mit gondoltak róla? 

A zsidó nép vezetői és tanult írástudói azonban nem osztották a tanítványok 

meggyőződését, jóllehet a megígért szabadítót ők is várták. 

           Nem hitték:  
- hogy a gallileai tartományból, egy asztalos, ácsember házából jön el a Messiás. 

- hogy ennyire egyszerű ember lesz a küldött. 

            - hogy az „eljövendő” a tönkre ment egzisztenciájú, elszegényedett és beteg 

      emberekkel foglalkozik majd. 

           Hanem: 

- Hadvezért vártak, a messiási álom megjelenítőjét, királyi vérből valót. 

- Olyan messiásról gondolkodtak, aki ítéletet hoz a bűnösökre. 

- Azt gondolták, hogy helyreállítja Dávid királyságát 

- S mivel a Názáreti Jézus ezekkel a dolgokkal nem az ő gondolataik szerint 

   foglalkozott először nem értették, aztán egyre jobban meggyűlölték leginkább azért, 

   mert az ő hazugságaikról lehúzta a leplet, míg végül keresztre ítélve kivégezték. 

Jézus követőit, és a benne hívőket a keresztre ítélés nem eltántorította tőle, sőt még inkább 

megerősítette meggyőződésüket, leginkább azért, mert a prófétai üzenetekkel minden 

megegyezett, amit a Názáreti Jézus tanított. 

 

Mit tudunk róla? 

      Fontos adatok: 

 Született: Betlehemben (Kr. e: 5-6?) Születésétől számoljuk az időt.  

 Felnevekedett: Názáretben 

 Meghalt: Jeruzsálemben a Golgota hegyén (Kr.u.33-ban) 

 Szülei: Földi apja József, de a Szent Lélektől fogantatott, anyja: Mária 

 Származása: A zsidó nép tagjaként született  

      Tanításai:                          - Példázatok, Hegyi Beszéd és egyéb tanítások 

      Csodálatra méltó tettei: - Betegek meggyógyítása (vak, béna, bélpoklos stb) 

    - Sok ember megvendégelése 5 kenyérből és két halból 

    - A viharzó tenger lecsendesítése, vízen járás 

    - Halottak feltámasztása ( Lázár, Jairus lánya, naini ifjú)  

       Tanítványai:    Péter, András, Jakab, János, Filep, Bertalan, Tamás,  

Máté, Jakab, Simon, Taddeus, Júdás (Mátyás) + Pál 
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Jézus Krisztus küldetése, a keresztyének hite szerint 
 

 

1. Mit jelent Jézus, és Krisztus? 

 Jézus = szabadító, Krisztus= felkent (küldetésre kiválasztott) 
 

2. Mi Jézus Krisztus küldetésének célja? 

Jézus Krisztus küldetésének hármas célja van: 

 - prófétai küldetés = Isten üzenetének átadása 

- főpapi küldetés = áldozatot végezni Isten engeszteléséért 

 - királyi küldetés = Isten szeretetével gondot viselni mindenről,  

Küldetésében mi is részt veszünk ( elhívása által) HK 32. kf. 

- prófétai küldetésünk = Istenről elmondani az evangéliumot 

- főpapi küldetésünk = odaadni magunkat élő hálaáldozatul 

            -    királyi küldetésünk = uralkodni a bűnös természetünk felett  

 

3. Mit tett Isten az emberért? 

Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el 

ne vesszen, hanem örökélete legyen. Az Atya felel az ember bűnbánatára, s a felelete: 

Született Jézus, a megtartó. Hiszek Jézus Krisztusban. A Jézus név jelentése Szabadító, a 

Krisztus név jelentése Felkent. Ő a mi felkent prófétánk, főpapunk és királyunk. Jézus 

tökéletes Isten (fogantatott Szentlélektől), és tökéletes ember (született szűz Máriától). Így 

hidalhatja át azt a szakadékot, ami elválasztja Isten világát az ember világától. 

 

4. Miért szenvedett az Úr Jézus? 

Jézus értünk szenvedett. Az ellenünk szóló ítéletet tette félre az útból. Meghalt, mintha 

Ő lett volna a vétkes. Meghalt, és élete árán szerzett jogot arra, hogy én is védelmébe 

menekülhessek. 

 

5. Jézus meghalt. Valóban győzött a Sátán? 

Jézus feltámadt a halálból. Feltámadása után megjelent mindazoknak, akik szerették 

Őt és vágyódtak utána. Jézus él, legyőzte a halált, és előttünk is megnyitotta az örökélet 

kapuját. 

 

6. Hol van a feltámadott Jézus? 

Jézus felment a mennybe. Az atyához ment, hogy szószólónk legyen. Ott ül a 

mindenható Isten jobbján. Uralkodik azoknak életén, akik hisznek benne. Visszavárjuk, mert 

jön, mert megígérte, hogy eljön, hogy megítélje az eget és a földet, az élőket és a holtakat. 

 

 

Jézus Krisztus fontos tanításai 
 

 A tanítványoknak (apostolok) átadott, vagy kisebb-nagyobb egybegyülekezett 

csoportok előtt elmondott, Jézus Krisztustól vett tanítások a négy evangéliumban ( Máté, 

Márk, Lukács és János) mint közvetlenül tőle elmondottak, vagy közvetetten az apostoli 

levelekben való utalásokban, vagy felülről való kijelentésben (Jel.Könyve) maradtak ránk.   

 A közvetlen tanítások leginkább az evangéliumokban olvashatók, amelyek közül 

kiemelkednek: a hegyi beszéd, a  példázatok, és a gyógyításokhoz, találkozásokhoz, 

eseményekhez kapcsolt kijelentések. Néhány fontos tanítás: 
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1. A hegyi beszéd (legbővebb lejegyzések; Mt 5; 6; 7. rész, Lk 6, 17-49)  

- Boldogmondások (Mt 5, 1-16) 

- A törvény betöltése (Mt 5, 17-48) 

- A kegyesség gyakorlása: adakozás, imádság, böjt (Mt 6, 1-24) 

- A gondviselés (Mt 6, 25-34) 

- A keskeny út (Mt 7, 1-20) 

- A bölcs építkező (Mt 7, 21-29) 

 

2. A példázatok (a leginkább elterjedtek) 

- Hét példázat Isten országáról (Mt 13, 1-52) 

(magvető, konkoly, mustármag, kovász, kincs, kereskedő, háló) 

- Az adós szolgáról/a megbocsátásról (Mt 18, 21-35) 

- A gonosz szőlőmunkásokról/büntetésről (Mt 21, 33-46) 

- A királyi menyegzőről/meghívásról (Mt 22, 1-14) 

- Három példázat Krisztus visszajöveteléről (Mt 25, 1-46) 

(A tíz szűz, a talentumok és az utólsó ítélet) 

- Az irgalmas samaritánusról/felebaráti szeretetről (Lk 10, 25-37) 

- Három példázat az elveszettekről/megbocsátó szeretetről (Lk 15, 1-32) 

(elveszett bárány, elveszett drachma, elveszett/tékozló fiú) 

- A gazdagról és Lázárról/a felelős igehallgatásról (Lk 16, 19-31) 

- A jó pásztorról és az ő juhairól/ Jézus követőiről (Jn 10, 1-30) 

- Krisztusról, mint szőlőtőről/a benne adott áldásról (Jn 15, 1-16) 

 

3. Gyógyításokhoz, eseményekhez kapcsolt kijelentések (néhány példa) 

- A tanítványok küldetése (Mt, 10, 1-42; Lk 10, 1-24) 

- Péter hitvallása és a kulcsok hatalma (Mt 16, 13-20) 

- A házasságról és válásról (Mt 19, 3-12) 

- A terméketlen fügefa (Mt 21, 18- 32) és a hit (Lk 11, 11-26) 

- Az utólsó idők (Mt 24) 

- A farizeusi magatartás megítélése (Mk 7, 1-23; Lk 11, 37-54.) 

- Tanítás a szenvedésről (Mk 8, 31-38) 

- Páska és úrvacsora (Mk 14, 12-25) 

- Tanítás az újjászületésről/Nikodémus (Jn 3, 1-21) 

- Tanítás az élő víz forrásáról, az igaz hitről/Samáriai asszony (Jn 4, 1-42) 

- A feltámadásról (Jn 11, 1-45) 

- A lábmosásról (Jn 13, 1-20) 

- Péter vallomása a Genezáret tavánál (Jn 21, ) 

 

4. „Én vagyok…” kijelentések 

- Az életnek kenyere (Jn 6,35) 

- A világ világossága (Jn 8,12) 

- Az ajtó (Jn 10, 9) 

- A jó pásztor (Jn 10, 11) 

- A feltámadás és az élet (Jn 11, 25) 

- Az út (Jn 14, 6) 

- Az igazság (Jn 14,6) 

- Az élet (Jn 14, 6) 

- Az igazi szőlőtő (Jn 15, 1) 

- Az első és az utolsó (Alfa és Omega) (Jel 1, 8; Jel 1, 17) 

 


