
KÉSZÜLÜNK A PÜNKÖSDRE III. 

Az elmúlt két vasárnap Ruth könyvével foglalkoztunk.                              

Még hátra van az utolsó, legizgalmasabb rész, de most egy picit 

megállunk és a következő vasárnap folyatatjuk Ruth történetét. 

Ennek oka pedig az, hogy húsvét vasárnap, a feltámadás napja és 

pünkösd vasárnapja között is van egy nagyon fontos ünnep, amivel 

foglalkoznunk kell. 

Ezen a héten, csütörtökön volt ugyanis a Jézus 

mennybemenetelének napja, ünnepe.                                                 

Erre az ünnepre mindig a húsvétvasárnapját követő negyvenedik napon 

kerül sor, vagyis tíz nappal pünkösd előtt. 

Hogyan is van ez? Segít megjegyezni az ünnepek rendjét ez az ábra. 

 

 

Mennybemenetel ünnepének régi, még a középkorból eredő neve 

„áldozócsütörtök”. Ez arra utal, hogy a reformáció előtt, a 

középkorban a húsvéti időszakban kötelező volt a bűnbánt-gyónás és 

ezek után lehetett az úrvacsorához (római katolikus nevén a „szent 

áldozáshoz”) járulni. Ennek lehetősége a húsvéti időszakot lezáró 

mennybemenetel napjával zárul le, így lett a nap neve 

„áldozócsütörtök”, amely nevet mi reformátusok is használunk. 

De mi ennek a napnak a lényeg?                                                            

Jézus búcsút vesz a tanítványaitól és feltámadott testében visszatér az 

Isten országába, a mennybe. Feltámadása után negyven napon keresztül 

újra és újra megjelenik a tanítványoknak, hogy tanítsa, bátorítsa őket 

valamint, hogy felkészítse őket a nagy küldetésre, amely során rájuk 

bízza, hogy vigyék el a róla szóló evangéliumot minden népnek. 

Áldozócsütörtökön Jézus visszatér az Atyához, innentől fogva már nem 

jelenik meg többet az apostoloknak, hanem azt ígéri, hogy elküldi a 

Szentlelket, aki velünk marad és bennünk él egészen a történelem végig, 

vagyis Jézus visszatéréséig. 

 

Húsvétvasárnap

Feltámadás 
ünnepe

40 nap

Mennybemenetel 
ünnepe

"Áldozócsütörtök"

10 nap

Pünkösd

Szentlélek 
eljövetelének 

ünnepe



Olvassuk el a mennybemenetel történetét az Apostolok Cselekedeteiről 

írott könyv első fejezetéből.  

Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik:  

Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, 

amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig 

nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, 

megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állítod helyre Izráel 

országát?                

Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és 

alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába 

helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek,         

és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában,               

sőt a föld végső határáig. 

Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a 

szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme,            

két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták: 

Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve?                                                    

Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el,                          

ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. 

 

 

Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről,                                

amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre. 



Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt, 

mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan        

és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon, a Zélóta és Júdás, Jakab fia.           

Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az 

imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és 

testvéreivel együtt. 

 

FELADAT 

 

 

 

 

Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó szavakkal! 

 



Ellenben ________________ kaptok, amikor eljön hozzátok a  

___________________,   és _______________________lesztek 

Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső 

határáig. 

 

Galileai férfiak, miért álltok itt az ________ felé nézve?     

Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a ________________, úgy jön el,                           

ahogyan láttátok őt ______________ a mennybe. 

 

 

Tudtad? 

 

Jézus Krisztus mennybemenetelének több ajándéka van a hívő ember 

számára. Tekintsük át őket! 

1, Először is utat nyitott nekünk a mennybe. Ha már itt a földön Hozzá 

tartozunk, akkor biztosak lehetünk afelől, hogy földi életünk után örökké 

Vele lehetünk Isten országában.  

2, Ott a mennyben képvisel bennünk az Atya színe előtt. Közbenjár és 

imádkozunk értünk. Milyen nagy ajándék, hogy az Isten országában van 

valaki, aki gondol ránk.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kisfilmek: 

https://www.youtube.com/watch?v=4-mY4xO26dQ 

https://www.youtube.com/watch?v=gO7yTkuzwtc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-mY4xO26dQ
https://www.youtube.com/watch?v=gO7yTkuzwtc

