
PÜNKÖSD AZ EGYHÁZ SZÜLETÉSNAPJA 

 

Pünkösd ünnepén, mi keresztyének két dolgot is ünneplünk, amelyek 

szorosan összetartoznak. 

Az első, a Szentlélek kiáradása, eljövetele. A másik pedig a jeruzsálemi 

gyülekezet megszületése, az Egyház Szentlélek általi létrejötte. 

Ahogy a megszületésünkkor Isten családba helyez bennünket, hogy 

védelmezzen, őrizzen és megtapasztaljuk a szeretetett, úgy az 

újjászületésünkkor is egy családot kapunk, amely bár nem vérszerinti 

család, de ugyanolyan fontos.                                                                              

Ez a család pedig nem más, mint a gyülekezet. 

Nagyon sok téves elképzelés van arról, hogy mi is az Egyház lényege.      

Két halmazt láthatsz. Az egyikben különböző fogalmak találhatóak. 

Válassz ki közülük hármat, amelyek szerinted hozzátartoznak az Egyház 

lényegéhez és írd a választott szavakat az üres halmazba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Közösség 

Istentisztelet 

Lelkészek 

Templom 

Szeretet 

Imádság 

Szegények segítése 

Programok 

 

   ___________________________ 

 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 

__________________________ 



 

Pünkösd történetét Lukács, Pál apostol munkatársa írta meg az 

„Apostolok Cselekedeteiről” írott könyvben, annak második fejezetében. 

Ötven nappal vagyunk Jézus feltámadása és tíz nappal Jézus 

mennybemenetele után. A tanítványok közössége Jézus parancsa szerint 

nap, mint nap összegyűlik, imádkozik és vár arra, amit Jézus megígért 

nekik, vagyis arra, hogy a Szentlélek eljövetele alkalmassá tegye őket az 

evangélium meghirdetésére.  

Így ír Lukács a Szentlélek eljöveteléről: 

 

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak 

ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás 

támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.  

Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek 

szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek 

Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a 

Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor 

Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek.  

Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert 

mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és 

csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien 

Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga 

anyanyelvén? 

Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy 

Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és 

Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, 

és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, 

amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.  

Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: 

Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: Édes bortól 

részegedtek meg.” 

 

 

 



 

Mi az a két külső jel, amely a Szentlélek eljövetelét kíséri? 

 

1.________________________________ 

 

2.________________________________ 

 

 

Mi volt jele annak, hogy a tanítványokat betöltötte a Szentlélek? 

 

 

____________________________________________ 

 

 

Mi történt a Szentlélek eljövetele után a városban? 

 

_____________________________________________ 

 

 

A következő oldalon egy térképet találsz. A pünkösd történetében sok 

földrajzi hely, illetve népek nevei szerepelnek, akik közül és ahonnan 

érkezetek azok a hívő zarándokok, akik éppen Jeruzsálemben 

tartózkodtak, az ünnepen és szemtanúi voltak mindannak, ami az 

tanítványokkal történt a Szentlélek eljövetelekor.  

Keresd meg a térképen a bibliai szövegben szereplő neveket! 

 

 

 

 



 

 

 

 



A Szentlélek kiáradása és a tömeg összegyülekezése után Péter apostol 

bátran előáll és beszél Jézus halálról és feltámadásról, azon 

eseményekről, amely ötven nappal azelőtt történetek ott, Jeruzsálem 

városban. 

A tömeget nagyon mélyen megérinti az apostol igehirdetése, több ezren 

megtérnek és megkeresztelkednek. 

A tanítványok közösségből és a pünkösd napján megkeresztelkedett 

tömegből születik meg az első, a jeruzsálemi gyülekezet, az Egyház. 

Így olvassunk erről: 

„Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt 

kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, 

férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg 

mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és 

megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és 

gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív 

magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, 

és így kérlelte őket: Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult 

nemzedéktől! Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és 

azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 

Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a 

kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden 

lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt.” 

 

A Pünkösd története azt is elmondja, hogy mi az, ami a gyülekezetben 

történt. Ez azért fontos, mert ezeknek a dolgoknak ma is ott kell lennie, 

minden gyülekezetben. 

Melyik ez a négy dolog? 

 

 

 

 

 

 



„Ezek pedig kitartóan részt vettek…” (Ap. Csel. 2, 42) 

 

1, ___________________ 

 

2, ___________________ 

 

3, ___________________ 

 

4, ___________________ 

 

Keresd meg a 10 különbséget a két kép között. 

 



Kisfilm: https://www.youtube.com/watch?v=RcrjgCJ8TV4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RcrjgCJ8TV4

