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Ablonczy Zsolt 

 

REFORMÁTUS ÜNNEPEINK 
 

 
 

 

  Bár a modern ember magas életszínvonalon kíván élni, az ünnepek idejét és módját nem 

adja meg olyan módon, mint a bibliai korban élők. Sokan ezért az ünnepet csak családi körben, 

pihenéssel, vagy kirándulással töltik, hogy így kikapcsolódjanak a hétköznapok egyszínűségéből. 

A közös társadalmi ünnepek is elszürkültek, sokaknak érdektelenné váltak. Az ünnepi magatartás 

is átalakult, legtöbbször a terített asztal, a bőséges evés-ivás és a semmittevés tölti ki az ünnepi 

szabad időt, az ünnep lényege, a megemlékezés elmarad.  

 Minden ünnep titka az intimitásban (lelki átélésben) van. Titkot hordozunk, jelentős 

történésre emlékezünk, amely befolyásolta sorsunkat. Megszülettünk, vagy egykor új idő 

kezdődött a történelemben, egy hiteles személy népéért áldozatot hozott, azt igaz útra vezette. Az 

emlékezés módja, családi vagy gyülekezeti-társadalmi szertartásos formái idézik meg a 

hősiességet, a szabadulást, egy nép, vagy személy életének legszebb pillanatait. Emlékeztetőül 

fényt gyújtunk, s mi is megajándékozzuk szeretteinket, résztveszünk az ünnepi emlékek 

felidézésében, elmondjuk érzéseinket. A templomokban Isten szent jelenlétét tapasztalva a 

múltban és várva a jelenben, jövendőről álmodunk, énekelünk és imádkozunk. Az ünneplést ki-ki 

maga dönti el, hogy kikkel és hogyan kívánja megoldani. Akiknek nincsenek ünnepelnivalóik, 

azoknak elszürkül az életük. 

Református egyházunk évente 9 ünnepre hívja a gyülekezetek közösségét. Ilyenkor 

elénekeljük a himnuszt, a székely himnuszt és a szózatot. A megünnepelni való emlékeket 

felidézzük, Isten jelenlétére, szabadítására gondolunk, elmélyülünk a régi titkokban. Átéljük 

reménységeinket és megerősödik lelkünk. 



 

 

Református Keresztyén ünnepeink és amit ünneplünk:   
 

Advent   -   Jézus Krisztus eljövetelének, váró ünnepe 

- Karácsony előtt négy vasárnap. Advent azt jelenti: eljövetel – Ésaiás 11, 1-16;  Lk 1, 5-

25; Mk 1, 1-11; Jel 22, 17-21 Adventben a Szabadító eljövetelére várunk. (1) Egykor várták az 

ószövetségi próféciák igéreteinek beteljesedését (2) Miután megszületett várták, hogy 

megismerhessék és színre lépjen. (3) Ma, akik még nem ismerték meg, várják, hogy 

találkozzanak vele. És (4) várjuk, hogy majd az idők végén, ismét eljön hozzánk. 

Karácsony   -   Jézus Krisztus születésének ünnepe  

- December 25-26. Kétnapos ünnepel emlékezünk meg a Megváltó születéséről, földre 

érkezéséről, az inkarnáció csodájáról. Igehelyek: József és Mária: Mt 1, 18-25;   Napkeleti 

bölcsek: Mt 2, 1-23; Betlehem, pásztorok, próféták: Lk 2, 1-40.  

Virágvasárnap   -   Jézus Krisztus királyként vonul be Jeruzsálembe 

- A húsvét előtti vasárnap. A Názáreti Jézus, mint Izráel királyai, szamárháton érkezik 

Jeruzsálembe. Akik megismerik örvendezve kiáltoznak: Hozsánna! Hozsánna! Elé terítik 

ruháikat, zöld leveles pálmaágakat lengetnek, hogy üdvözöljék. Jézus a templomba megy, hogy 

megtisztítsa azt a vásári árúsok forgatagától. (Mk 11, 1-11) 

Nagypéntek  -   Jézus Krisztus kereszthalálával lett a világ Megváltója 

– A húsvét vasárnap előtti péntek. A názáreti Jézust a zsidó vezetők elfogják és halálra 

ítélik. A halálítéletet Pilátus, a római helytartó is jóvá hagyja és mint gonosztevőt a Golgota 

hegyén keresztre feszítik. Így váltotta be küldetését, hogy engesztelő áldozatúl adta magát 

övéiért. (Jn 18, 1 – 19, 42) 

Husvét   -   Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe  

- A keresztről levett és sírba tett holttestet nagypéntek után harmadnap, vasárnap nem 

találják a balzsamozni kívánó asszonyok, majd találkoznak vele. Jézus feltámadva a halálból 

elment tanítványai közé is, és megmutatta magát, sebes kezeit, majd feladatot bízott 

tanítványaira. 

Áldozócsütörtök   -   Jézus Krisztus mennybe-menetelének ünnepnapja 

Húsvét után negyven napra Jézus Krisztus összegyűjtötte tanítványait Gallileában, 

missziói parancsot bízott rájuk, és igéretet adott, hogy elküldi a Szent Lélek bátorítását és erejét.  

Ezután a szemük láttára felemelkedett a felhők fölé és visszatért mennyei uralmába. 

Pünkösd   -   A Szentlélek kitöltetésének ünnepnapja  

Húsvét után 50 nappal, tíz nappal az ígéret után a Szent Lélek kitöltetett a tanítványokra, 

akik megtelve erővel kimentek a terekre, és a sokszínű nyelvforgatagban mindenki számára 

érthető nyelven hirdették, hogy a Názáreti Jézus Isten Fia a Megváltó, akit keresztre feszítettek, 

de feltámadt és él. Ezzel az eseménnyel kezdődött a keresztyén egyház történelme, megalakult az 

első Krisztus-hívő gyülekezet, őket nevezték azután keresztyéneknek. 

 

Egyháztörténeti ünnepek: 

 

Augusztus 20.  -   A magyar keresztyén állam alapításának ünnape 

- Krisztus után 1000 esztendővel a magyar nemzet István király vezetésével belépett a 

keresztyén Európa nemzetinek közösségébe.  

Október 31.   -   A refoprmáció ünnepnapja  

- Krisztus után 1517. október 31-én, Luther Márton a németországi Wittenbergben 95 

tételben megfogalmazta a bibliai igazságokhoz való visszatérés igényét. Franciaországban a 

Hugenották, Svájcban Zwingli Ulrich, majd Kálvin János reformátorok igazították az 

evangéliumhoz Krisztus követőit.               . 


