
1. Kicsoda Jézus? 
 

Ebben a tanításban szembesülünk a názáreti Jézus Krisztus személyével. Viszonylag 

földhözragadt, logikus módon közelítjük meg a tényeket. Jézus személyének kendőzetlen 

valósága döntés elé állít minket: Nekem kicsoda Jézus Krisztus? 

 

 

Bevezetés (Az ember életének látszólagos értelmetlensége és üressége) 

 

Kérdés: Mi a te életed legnagyobb kérdése? 

 

Válasz: Például, én mindent elértem amit megcéloztam, mindenem meglett amit 

akartam, mégis a háttérben állandóan ott feszült a kérdés: Ki vagyok én? Honnan 

jövök? Hová megyek? Miért vagyok itt a Földön? Mi értelme az életemnek? 

Az ember: - megszületik – iskolák – munkahely – házasság – család – munka – 

öregedés – nyugdíj – HALÁL… 

Ennyi csak az egész? Ezt soha nem tudtam elfogadni. Kell, hogy legyen valami több.  

Lehet, hogy van Isten? Lehet, hogy Ő hiányzik az életemből?  

Hogyan tudhatnám meg, hogy valóban létezik Isten? Igen, egy személyes és végtelen 

Isten létezésének logikai szükségszerűségére tudnánk ésszerű magyarázatot adni  

(bár az Ő létezését bizonyítani nem lehet), de a gondolatmenet végén így is felmerülne 

a kérdés: akkor kicsoda a názáreti Jézus? Úgyhogy mi egyből ezzel fogunk 

foglalkozni. 

 

3 csoportja van azoknak az embereknek, akik nincsenek kapcsolatban Istennel: 

  

1. Az ateista 

Ő még nem gondolkodott el komolyan az „Istenkérdésen”. Miért? Mert véges 

elméjével a végtelenről tesz abszolút kijelentést: Isten nem létezik! Ez filozófiai 

ellentmondás. Einstein azt mondta, hogy az emberiség jelenleg a „teljes tudás” 

kevesebb, mint 1%-át birtokolja… 

2. Az agnosztikus 

Kemény vonalas: az ember sohasem tudhatja meg, hogy van-e Isten.  

                            (Gondolkodásmódja hasonló az ateistáéhoz.) 

Normális: nem tudom, hogy van-e Isten… 

3.   A „vallásos”  

Bármilyen valláshoz tartozhat, akár keresztény valláshoz is. Ő beszél „Istenről”, ismeri 

vallásának rendszerét és terminológiáját, része annak, mindent „tud”. Mindenre helyes 

választ ad, mert tudja, mit kell mondani. Teljesíti a kötelességét, különb és jobb, mint 

az „átlag”…és mégsem ismeri Istent…  

 

Mindezeknek az embereknek szembe kell nézniük egy személyiséggel, akit így hívnak: 

Názáreti Jézus! 

Miért? Mert az Istennel kapcsolatos kérdéskörben Jézus szemtelenül merész követelésekkel 

áll elő.  

Például: Tegyük fel, hogy összegyűlnek egy konferencián a világvallások nagyjai:  

Mózes, Buddha, Mohamed, Konfúciusz, Jézus, stb. Egyikük feláll, és azt mondja:  

Én Isten vagyok. Rajtam keresztül teremtetett az ég és a föld. Téged is én 

teremtettelek, és akkor talál haza a szíved, ha megismersz és követsz engem… 
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Ha ez megtörténne, akkor Istennel kapcsolatban legalább lenne egy nyom, amin 

elindulhatnánk és megvizsgálhatnánk, hogy amit az illető mondott vajon hiteles-e? 

Jézus pedig pont ezt tette! 

 

Sokan mondják: elfogadom Jézust, mint prófétát, mint páratlan erkölcsű tanítót, mint 

vallásalapítót – de hogy Ő lenne Isten…ezt nem vagyok hajlandó elfogadni. Sajnos ezeknek 

az embereknek annyit tudunk mondani, hogy Jézus ezt a lehetőséget nem hagyta nyitva 

számunkra. Ha valaki olyanokat mond, mint Jézus az vagy őrült, vagy hazudik vagy, valóban 

Ő Isten. De semmiképpen sem lehet csupán egy „nagy ember”, „nagy tanító” vagy „nagy 

próféta”.  

 

Tartalom 
 

3 oldalról fogjuk megvizsgálni Jézust: 

 

1. Az Írások 

2. Mit mond Önmagáról 

3. Életének különleges eseményei 

 

 

 

1. Az Írások 

 

Keressük a Messiást, aki megszabadítja (megváltja) a világot. Isten Messiásának számos 

követelményt kell beteljesítenie, amelyeket az Ószövetség írásaiban találunk meg. Az 

Ószövetség első könyvét kb. 1500 évvel, utolsó könyvét kb. 400 évvel Jézus Krisztus 

születése előtt írták.  

 

Íme, a Messiás ismérvei: 

 

Teremtés 3:15 – asszony magva -  Galata 4:4 

Teremtés 49: 10 – Júda törzséből származik – Lukács 3:33  

Mikeás 5:2 – Betlehemben születik meg – Lukács 2:4 

Dániel 9:25 – születési ideje – Lukács 2:1 

Izajás 7:14 – szűz asszonytól születik – Lukács 1:26 

Malakiás 3:1 – előtte jön valaki aki előkészíti az útját – Lukács 3:3-6 

Zsoltár 2:7 – Isten saját Fiának nevezi – Máté 3:17 

Izajás 61:1-2 – bekötözi a megtört szívűeket – Lukács 4:18 

Zakariás 9:9 – szamárháton vonul be Jeruzsálembe – Márk 11:7 

Izajás 53:1 – nem hisznek neki – János 12:37 

Zsoltár 41:9 – egyik legjobb barátja árulja el – Máté 26:47-50 

Zakariás 11:12 – harminc ezüstpénzért árulják el – Máté 26:14 

Izajás 53:12; Zakariás 12:10; Zsoltár 22:17 – halála – János 19:16-18 

Zsoltárok 22:18-19 – ruháin sorsot vetnek – János 19:23-24 

Zsoltár 22:1 – Isten elhagyja – Máté 27:46 

Zakariás 12:10 – oldalát átdöfik – János 19:34 

Izajás 53:9 – gazdagok közé temetik – Máté 27:57-60 

Zsoltárok 16:10; 49:15 – feltámad a halálból – Márk 16:6-7 

Zsoltár 68:18 – Isten jobbjára emeli – Márk 16:19; Efézus 4:8 

(kb. 300 hasonló ószövetségi prófécia van, ezért csak néhány ismertebbet emeltünk ki) 
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2. Mit mond Jézus Önmagáról? 

 

Máté 14:61-62; János 4:25-26 – Megvallja: Én vagyok a Messiás! 

János 6:48 – Én vagyok az élet kenyere 

János 8:12 – Én vagyok a világ világossága 

János 8:58 – Mielőtt Ábrahám lett én vagyok (Ábrahám kb. i.e. 2000) 

János 10:7 – Én vagyok a juhok ajtaja 

János 10:11 – Én vagyok a jó pásztor 

János 10:30 – Én és az Atya egy vagyunk 

János 11:25 – Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz Én bennem ha meghal is él… 

János 14:6 – Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet… 

János 15:1 – Én vagyok az igazi szőlőtő 

János 14:9 – Aki engem lát, látja az Atyát 

János 20:28 – Jézus bűnt bocsát meg – ez egyedül Isten privilégiuma 

(Szintén sok hasonló ige van, de csak a legismertebbeket emeltük ki) 

 

Én vagyok az Út 

 

Van egy elképzelés az emberek között, hogy sok út vezet Istenhez. A buddhizmus egy út, a 

hinduizmus egy másik, az iszlám egy harmadik, a kereszténység egy negyedik, a New Age 

egy ötödik (és így tovább) ugyanahhoz az istenhez. DE, Jézus azt mondja: Én vagyok az út. 

Nem „egy út” hanem „az út” (értsd: az egyetlen út Istenhez). Jézus szemtelenül szigorú. 

Sokan megbotránkoznak ezen, és azt mondják, nekik ilyen Isten nem kell. Mégis, a meglepő 

inkább az, hogy a bűnnel és halállal megmérgezett embernek egyáltalán van útja a szent és 

tökéletes Istenhez. Mert Isten és ember között nagyon nagy a különbség! 

Példa: Feladat az Atlanti óceán átszelése. Nyilván nem úszóleckékre van szükségem, 

mert saját erőmből képtelen vagyok átúszni (még akkor sem, ha a legjobb úszó vagyok 

a földön). Külső segítségre (pl. egy hajóra) van szükségem ahhoz, hogy a feladat 

sikerüljön. Hasonlóképpen van szükségem Jézus segítségére, hogy Istenhez jussak.  

 

Én Vagyok az Igazság 

 

Olyan igazság (objektív valóság) nincs ami számodra igaz, de számomra nem. 

Például: Orbán Viktor Magyarország jelenlegi miniszterelnöke. Ez számodra és 

számomra is egyaránt igaz függetlenül attól, hogy elhisszük vagy sem. A mi hitünk 

nem befolyásolja a valóságot! Ugyanígy Isten és Jézus Krisztus valóságát sem 

befolyásolja az, hogy hiszünk benne vagy sem.   

Vagy: Egy folyó partján állsz, ami be van fagyva, de csak két centiméteres jégréteg 

van rajta. Hiába hiszed erősen, hogy meg fog tartani, ha rálépsz – be fogsz szakadni, 

mert a hazugságban hittél. Viszont, ha a jégréteg vastagsága két méter, akkor egy 

egész piciny hittel, ha elindulsz rajta meg fog tartani, mert az igazságban hittél! 

Ennyire fontos az igazság! 

Tehát: Nagy hit a hazugságban = tévelygés, végül pedig halál 

           Piciny hit az igazságban = élet 
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Jézus Istennek vallotta magát! – Ez a tény ismét döntés elé állít minket. A következő rajzon 

felvázoljuk lehetőségeinket. 

 

 

 

 

   Istennek vallotta magát    Nem vallotta magát Istennek 

  

 

    

 

 

 

 

            Igaz                            Hamis 

 

 

    Tudta, hogy hamis         Nem tudta, hogy hamis 

            

 

         Ő az Úr            Hazug       Őrült   Legenda az egész 

 

 

(Figyelembe vettük azoknak az embereknek a véleményét is, akik úgy gondolják, hogy Jézus 

nem történelmi személy, vagy nem mondta ki azokat a dolgokat, amiket neki tulajdonítanak. 

Ezt a lehetőséget mind a történészek mind a gondolkodó emberek többsége elveti.) 

 

Lehetőségeink tehát szűkülnek: Kicsoda Jézus? Úr? Őrült? Olyan hazug ember, aki 2000 éve 

a világ nagy részét félrevezette?  

 

 

Én vagyok az Élet 

  

Többről beszél itt, mint a biológiai létezés. Többről, mint a puszta lét. Ezt mondja ki: Én 

vagyok az örök élet! Én vagyok Isten élete. (ld. 1 János 5:20) 

 

 

3. Jézus életének különleges eseményei 

 

Különleges esemény = soha senki mással nem történt ilyen, illetve nem cselekedett ilyent. 

 

1. Születése – Jézus szűz asszonytól született 

2. Csodái – Bár voltak a történelemben (és vannak napjainkban is) akik tettek és tesznek 

hasonló csodákat, mint Jézus Krisztus (például: fizikai gyógyítás – halálos betegek, 

vakok, nyomorékok gyógyulása; démonok kiűzése; halottak feltámasztása). De 

olyanról még nem hallottunk, aki mindenkit meggyógyított volna, aki hozzá fordult 

segítségért bármilyen problémával! 

3. Feltámadása – Ezt a témát egy kicsit jobban kifejtjük: 
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Jézus feltámadása 

 

Három tény, amiben hívő és nem hívő tudósok kölcsönösen egyetértenek: 

 

1. Jézus Krisztust keresztre feszítették 

2. Volt egy üres sír 

3. A tanítványok pünkösdkor elkezdték hirdetni a feltámadást  

 

Kezdjünk el logikusan gondolkodni a tények alapján, és próbáljuk meg rekonstruálni mi 

történhetett. Sokan megpróbálták bebizonyítani, hogy a feltámadás nem történt meg. 

Vizsgáljuk meg érveléseiket e három tény alapján:     

 

1. Ájulás elmélet 

Jézus nem halt meg a kereszten, csak elájult. A tanítványok elhelyezték a sírban, ahol ő 

magához tért. Kiszabadította magát és megjelent a tanítványoknak, mint feltámadt, 

győztes üdvözítő. Ezután eltávozott és valahol meghalt.  

Kérdések: Jézus hat órát töltött a kereszten függve. A szögek átszúrták csuklóit és a 

lábfejét, véglegesen használhatatlanná téve azokat. A sír elé kb. egy tonnányi súlyú követ 

gördítettek. A sírt római katonai őrség őrizte. Tegyük fel, hogy elájult, majd magához tért 

a sírban. Hogyan gördítette el a tonnás követ egy olyan ember, aki néhány órával azelőtt 

még kereszten függött? Hogyan játszotta ki az őrséget? Hogyan csaphatta be a 

tanítványokat feltámadt, győztes Úrnak álcázva magát néhány órával a kereszt után? 

Stb… 

Úgy gondolom ahhoz, hogy ezt a teóriát valaki elhiggye nagyobb „hitre” van szükség, 

mint ahhoz, hogy elhiggyük valóban feltámadt! 

 

2. Az asszonyok rossz sírhoz mentek 

Vagyis az asszonyok eltévesztették a sírt vasárnap reggel. Azt hitték, abba fektették 

Jézust, amihez kimentek, de üresen találták. Elmondták a tanítványoknak a dolgot, -  

innen van a feltámadás tana.  

Sok kérdés: Akkor a római őrség is rossz sírhoz ment? Miért nem találták meg a rómaiak 

vagy a zsidók a jó sírt később sem, hogy előhozták volna a holttestet és véget vetettek 

volna az új szekta terjedésének? Mi van Jézus megjelenéseivel? Stb… 

 

3. Valaki ellopta a testet 

De ki? A római őrség? Vagy a zsidó vezetőség? Ha ők lopták volna el, akkor a feltámadás 

meghirdetésekor előhozták volna a holttestet és megmutatták volna az új szekta 

„áldozatainak”: Íme, a ti feltámadott Uratok! 

Vagy a tanítványok? Ez már logikusabban hangzik. A tanítványok tehát az éjszaka leple 

alatt a sírhoz lopóztak, kijátszva a római őrséget elgördítették a követ, kiemelték a 

holttestet és elvitték. Valahol eltemették, majd pünkösdkor elkezdték hirdetni a 

feltámadást.  

Kérdések: 1. Hogyan lett a tanítványok megfélemlített kis csapatából néhány óra alatt 

halált megvetően bátor hős? Mesterüket megfeszítették, nyilván az őt követőkre is ez a 

sors vár. Hogy mertek néhány hét múlva azzal a nonszensszel kiállni az emberek elé, hogy 

Jézus feltámadt?    
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2. Mit nyertek a tanítványok azzal, hogy új vallást alapítottak? Hatalmat? Presztízst? 

Gazdagságot? Tisztséget? Valamiért csak kitalálták ezt a feltámadás balhét! De…egy 

kivétellel mindnyájukat kivégezték a tanításaik miatt. Ezt nyerték a hazugságukkal. Mert, 

ha a holttestet ők lopták el, és ők találták ki a feltámadást, akkor mindnyájuk egy 

hazugságért halt meg. Nem újdonság egy ügyért meghalni. Sokan haltak meg hazug 

ügyekért is, de csak, mert tévedtek. Például sok kommunista halt meg a kommunizmus 

ügyéért, de mindnyájan hitték, hogy igaz ügyért halnak meg. A tanítványok viszont tudták, 

hogy hazugság és félrevezetés, amit tesznek. De ki halna meg egy hazugságért? 

 

Befejezés 
 

Ezek után feltesszük a kérdést:  

Mindezt komolyan megfontolva, TE KINEK MONDOD JÉZUST? KICSODA JÉZUS? 

Róma 10:8-10 


