
KRISZTUS-
NAPTÁR

Fedezd fel Jézust 

az egyházi év folyamán



1. ADVENTI IDŐSZAK

❖ Az egyházi év kezdete: advent I. vasárnapja.

❖ Időtartama: négy hét, négy adventi vasárnap.

❖ Jelentősége: A latin adventus kifejezés 

jelentése: eljövetel. Ebben az időszakban 

Jézus eljövetelét tartjuk a szemünk előtt: 

1. készülünk a születés ünnepére, valamint 

2. várakozunk Jézus, mint Király közelgő

második eljövetelére.



2. KARÁCSONYI IDŐSZAK

❖ Szenteste (dec. 24.): az adventi időszak vége, 

a karácsonyi időszak kezdete.

❖ Időtartama: szentestétől (dec. 24.) vízkeresztig 

(jan. 6.) tizenkét nap.

❖ Jelentősége: Ebben az időszakban Jézus 

megszületését (dec. 25.), azaz Isten testet 

öltését ünnepeljük, mely megváltásunk 

érdekében történt. Ugyanekkor hálát 

adhatunk újjászületésünkért is, vagyis azért, 

hogy Jézus a szívünkben is megszületett és 

személyes megváltónk lett.



3. AZ EPIFÁNIA IDŐSZAKA

❖ A latin Epiphania Domini jelentése: Urunk 

megjelenése.

❖ Időtartama: vízkereszttől (jan. 6.) a nagyböjt 

kezdetéig.

❖ Jelentősége: Ebben az időszakban Jézus 

különböző megjelenéseit ünnepeljük: 

1. a napkeleti bölcsek imádását, 

2. a Jordánban való bemerítkezését, 

3. a kánai menyegzőn első csodáját és 

hatalma kinyilvánítását.



4. A NAGYBÖJT IDŐSZAKA

❖ A latin quadragesima kifejezés a 

keresztények húsvét előtti 40 napos 

böjtjére utal.

❖ Ebben az időszakban Jézus kereszthalálára 

készülünk, és azonosulunk Vele saját 40 

napos böjtjében.

❖ Erre az időszakra jellemző cselekedetek:

1. az imádság (Mt 6:5), 2. a böjtölés (Mt 

6:16) és 3. az alamizsna, azaz a 

szegényeknek való adakozás (Mt 6:3).



5. HÚSVÉTI IDŐSZAK

❖ Jézus halála előtti utolsó hete, mely 

virágvasárnappal kezdődik (Mt 21:1-11, Jn 

12:12-19).

❖ Nagycsütörtök: lábmosás és utolsó vacsora.

❖ Nagypéntek: keresztre feszítés (nagyszom-

bat: Jézus teste a sírban nyugszik).

❖ Húsvét vasárnap: Jézus feltámadása, 

diadala a halál fölött; ezen a napon előre 

tekintünk a mi feltámadásunkra is, mert aki 

Jézust kihozta a sírból, a mi halandó 

testünket is fel fogja támasztani.



6. PÜNKÖSDI IDŐSZAK

❖ A görög Πεντηκοστή (pentékoszté) jelentése: 

ötvenedik; a húsvét utáni 50 napra utal.

❖ A feltámadása után még 40 napig Jézus

megjelenik a tanítványainak.

❖Mennybemenetel ünnepe: a húsvét utáni 

negyvenedik nap.

❖ Pünkösd: a Szentlélek eljövetele (ApCsel 2), az 

egyház megszületése. A pünkösd nem egy egy-

szeri eseményre való emlékezés, hanem minden 

keresztény személyes átélése a Szentlélekkel. 



7. ÉVKÖZI IDŐSZAK

❖ A pünkösd utáni időszak az egyházi év 

végéig; középpontjában a tanító és velünk 

közösséget vállaló Jézus áll.

❖ Fontos napok ebben az időszakban:

1. Szentháromság vasárnapja: a pünkösd 

utáni vasárnap,

2. Jézus színeváltozása a megdicsőülés 

hegyén: aug. 6. (Mt 17:1-8, Mk 9:2-8, Lk 

9:28-36, 2Pt 1:16-18),

3. Krisztus Király ünnepe: nov. 20-26-a 

közötti vasárnap, Jézus királyi uralmának 

ünnepe (vö. Fil 2:5-11); az egyházi év vége.


