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A múzeum az emberiség kultúrfejlődésére vonatkozó tárgyi és egyéb emlékeket gyűjtő, 

feldolgozó, rendszerező és másoknak bemutató kulturális intézmény. A múzeum ma már 

nem egyszerűen kiállítást jelent, hanem egyrészről számos kulturális rendezvénynek is 

otthont ad, másrészről a látogatót nem csupán passzív szemlélődésre, hanem modern 

technikai eszközök igénybevételével interaktív közreműködésre készteti. A „ne nyúlj 

hozzá!”; és a „mindent a szemnek”; jelszavak számos helyen ma már nem érvényesülnek 

– a látogató maga is részévé válik a kiállításnak. 
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A múzeumi világnap ünneplését a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977 

májusában Moszkvában tartott XI. konferenciáján határozták el. Első alkalommal 

1978. május 18-án tartották meg. Azóta már több mint száz ország közel 30000 

múzeuma vesz részt a minden év május 18-án tartott eseményen. 

Az ünnep célja, hogy az „év eme napján komolyabb figyelem forduljon a múlt 

emlékeit őrző és bemutató intézmények felé”. 



Pünkösd 

május 23-24.    



    Pünkösd napját, azaz a Szentlélek eljövetelét és egyben 
az egyház megalapítását a keresztény világ vasárnap, a 
húsvét utáni ötvenedik napon ünnepli. Ez alkalomból a 
keresztény egyházak országszerte ünnepi miséket, illetve 
istentiszteleteket tartanak. Pünkösdöt a keresztény egyház 
születésnapjának is tartják. Az evangélium szerint ugyanis 
Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a 
legközelebbi tanítványok közösen ünnepeltek: Szent Péter 
prédikációját követően sokan megtértek, belőlük alakultak 
az első keresztény gyülekezetek. 

 
 
 
 

  
       Görög nevének a jelentése is 50, a magyar pünkösd 

szó ebből származik. Hasonlóan a húsvéthoz, egész héten 
át tart, de csak két nap nyilvános ünnep. Bár pünkösdöt 
ünnepként csak a II. században említik ókori keresztény 
írók , ünneplése egyidős az egyházzal, tehát az apostolok 
idejéből való. Már 305-ben püspöki szinódus rendelte el a 
Szentlélek eljövetelének megünneplését. Mivel a húsvéthoz 
kötődő ünnep, ezért a niceai zsinat óta mozgó ünnep. A 
bérmálás szentségét hagyományosan pünkösd ünnepétől 
kezdve szokás kiszolgáltatni a római katolikus egyházban. 
Az ünnepről május hónapot pünkösd havának is nevezik. 
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Apostolok Cselekedetei 2. fejezet 



elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás 
támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol 
ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. 
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a 
Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt 
minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a 
megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben 
csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket 
mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, 
Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és 
Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak 
és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.” Csodálkoztak, és ezt 
kérdezgették egymástól: „Mi lehet ez?” Mások gúnyosan megjegyezték: „Teleitták magukat 
édes borral.” 
 
Péter a többi tizeneggyel előlépett, és zengő hangon beszédet intézett hozzájuk: „Zsidó férfiak 
és Jeruzsálem lakói mindnyájan! Vegyétek tudomásul és hallgassátok meg szavamat! Nem 
részegek ezek, amint vélitek, hisz a napnak még csak a harmadik órájában vagyunk, hanem ez 
az, amiről Joel próféta szólt: A végső napokban – mondja Isten – kiárasztok Lelkemből minden 
testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat 
álmodnak. Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom Lelkemet ezekben a napokban, és 
prófétálni fognak. Csodákat teszek fenn az égben, és jeleket adok lenn a földön: vért, tüzet és 
gomolygó füstöt. A nap elsötétül, a hold vérbe borul, mielőtt eljön az Úrnak nagy és 
nyilvánvaló napja. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak! Halljátok meg 
szavamat! A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel, 
amelyeket – amint tudjátok – általa vitt végbe köztetek. Ezt az embert az Isten elhatározott terve 
szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítve elveszejtettétek. Az Isten 
azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva 
tartsa, hisz Dávid mondja róla: Szemem előtt az Úr mindenkor, ő áll jobbomon, hogy meg ne 
inogjak. Örül hát szívem és nyelvem énekel, sőt testem is reményben nyugszik el. Mert nem 
hagyod a lelkem az alvilágban, nem engeded, hogy rothadás érje Szentedet. Az élet útját 
mutattad meg nekem, és örömmel töltesz el színed előtt. Testvérek, férfiak! Hadd mondjam el 
nektek Dávid pátriárkáról nyíltan, hogy meghalt és eltemették, sírja mind a mai napig itt van 
köztünk. Mivel azonban próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel is megerősítve ígéretet tett: 
az ő ágyékának gyümölcséből ültet majd valakit trónjára, előrelátva beszélt Krisztus 
feltámadásáról, hogy sem nem marad az alvilágban, sem testét nem éri rothadás. Isten ezt a 
Jézust támasztotta fel, akinek mi mind tanúi vagyunk. Azután, hogy az Isten jobbja 
fölmagasztalta, megkapta a Szentlélek ígéretét az Atyától, azt kiárasztotta, amint látjátok és 
halljátok. Mert Dávid nem ment fel az égbe, mégis ő mondja: Így szólt az Úr az én Uramhoz: 
Ülj a jobbomra, s ellenségeidet lábad elé teszem zsámolyul. Tudja meg hát Izrael egész háza 
teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és 
Krisztussá tette!”  
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