
XI. hét.  május 25-29. 
 
Áldás Békesség! 
 
Ha már elfáradtatok a tanulásban, akkor örömhírt mondok. 
Ez az utolsó előtti tananyagunk! 
Alig múlt el Húsvét ünnepe, és most is ünnepről tanulunk. 
Emlékszel minek az ünnepe Húsvét? Igen, a feltámadás ünnepe. 
Azt ünnepeltük hogy Jézus feltámadt.Jézus 40 napig még együtt volt 
a tanítványaival, találkozott velük,beszélgettek.Sok fontos dolgot még  
elmondott Jézus nekik.Beszélt arról is hogy ő visszamegy a mennybe 
és nem fogják többé látni, de érezhető módon erőként velük lesz.És  
mindazokkal akik hisznek benne.Eltelt a 40 nap és minden úgy történt  
ahogy megmondta Jézus.Mennybemenetele a múlt hét csütörtökén  
volt.Ezt a napot mint ünnepet Áldozócsütörtöknek hívjuk.Magáról az 
ünnepről majd jövőre tanulunk,ebben az évben nem tananyagunk. 
 
Jézus elment, a tanítványok pedig szót fogadtak.Megtették azt a 3 dolgot 
amit kért tőlük.Együtt voltak,vártak , és imádkoztak. Jeruzsálemben egy  
szobában vannak.Már a 10. napon vannak együtt. 
Ez a nap a zsidóságnak ünnepnap.Az ünnep neve Pünkösd.Az aratást 
ünnepelték.Erre az ünnepre nagyon sokan érkeztek,olyanok is akik nem 
Jeruzsálemben éltek.Sőt nem is abban az országban. 
A tanítványok a szobában  - hallják mintha fújna a szél, pedig az ablak zárva 
                                           - azt látják, hogy egymás feje felett lángnyelvek 
                                              égnek,ami nem égette meg a a hajukat. 
                                           - és szívükben valami olyat éreztek amit még úgy              
                                      nem. 
                                             Megteltek erővel de ez nem testi, fizikai erő 
                                             volt.Ez az erő elvette a félelmüket.Bátrak lettek. 
Az emberek is hallották azt a furcsa szélzúgást és összefutottak és kérdezgették: Mi 
ez?Mi történik ?Miért értjük  meg a másik beszédét, pedig nem is az az 
anyanyelvünk?Értjük az Istenről szóló beszédet! 
Péter a tanítvány ,felállt és azt mondta: Nincs semmi baj, csak az történt, 
az jött el amit Isten megígért.Erről beszélt Jézus.A Szentlélek jött el,akit  
nem látunk de érezzük, hogy itt van bennünk.Péter tanította őket Istenről, 
Jézusról, aki meghalt a kereszten,de akit Isten feltámasztott.Akik hittek  
Péter tanításának,azok azzal fejezték ki,azzal mutatták meg hitüket hogy  
megkeresztelkedtek.Háromezer ember keresztelkedett meg ott, akkor  
Jeruzsálemben.Ők már úgy mentek haza, hogy hiszik Jézus az Isten Fia a 
Megváltó.Belőlük alakult meg az első keresztyén gyülekezet. 
Mi is tartozunk egy gyülekezethez.A mi gyülekezetünk neve: 
Tiszakécskei Református Egyházközség.Mi is erről a Jézusról tanulunk az iskolában 
a hittan órán. Vasárnaponként a gyerekistentiszteleten.A felnőttek 
erről a Jézusról tanulhatnak a templomban az istentiszteleten.És aki hiszi  
hogy Jézus az Isten Fia a Megváltó, az megvallja hitét azzal hogy imádkozik, 
mint ahogy a tanítványok is tették.Ott van a közösségben mint ahogy a tanítványok 
együtt voltak.És a keresztelkedéssel is azt mutatjuk meg , hogy 
Jézushoz tartozunk. 
Pünkösd ünnepe Húsvét után 50. napon van.Mi a Szentlélek eljövetelét 



ünnepeljük.Pünkösd most vasárnap ,május 31.-én lesz.Így gondolj erre 
az ünnepre. 
A leckét a tankönyvben , hátul az ünnepi részben találod,a 130-133.old. 
Csak nézegesd meg a képeket, kitöltened nem kell. 
 


