
 

 

 

 
Giotto di Bondone: Mennybemenetel 

 
Jézus Krisztus mondja: 

 
(Jn 12,32) 

 

            Mennybemenetel hajnalán egy vidám kis csapat – nevezzük őket gyülekezeti küldöttségnek – várja a 

Zajzonba induló autóbuszt. Mindenki ismeri a másikat, és örül a korai találkozásnak. Nem vagyunk sokkal 

többen, mint a tanítványok voltak azon a napon, amikor Jézus elbúcsúzott tőlük, és felemeltetett a mennybe.  

 Szívünk tele tervekkel és vágyakkal, így vágunk neki a hosszú útnak, összezárva. Jó ez a bezártság, mert 

azokkal vagyunk, akiknek ugyanaz a tervük és vágyuk. Találkozni azokkal, akikkel egy közös nyelvet 

beszélünk, és ugyanúgy imádkozunk. Több ez, mint szimpátia vagy barátság, ez Krisztus vonzó szeretete.  

           Fiatal baka voltam, amikor őrhelyet kellett váltani, és egy századot áthelyeztek több száz kilométerre. 

Nem tudtuk, hogy mi az úti cél, ugyanis titkos volt. Vasúton utaztunk, a vagonok ajtaja lánccal biztosítva. Nem 

volt jó a kedvünk, azoknak volt halvány öröm az arcán, akik látva a megvilágított állomásokat, ezzel a hosszú 

úttal közelebb kerültek az otthonukhoz.  

 A vasútállomásokon lassítva, „titkosítva” haladtunk át. Egyik településen egy fiatalember tűnt elő az 

éjszakában, aki rohanni kezdett a vonathoz. Utolérte és felugrott, nyitotta volna az ajtót, de az zárva volt, és a 

vonat közben gyorsult. Riadalom lett úrrá a századon, de a fiatalember megmenekült. Lekerült a lánc az ajtóról, 

a kísérő fiatal hadnagy megoldotta élete talán legveszélyesebb küldetését. Hős vagy hadbíróság? Megúszta. 



          Talán a tanítványok fejében is megfordult a felemelkedő Jézusba való kapaszkodás. Mert mit is éreztek a 

tanítványok? Félelmet. Ismét elhatalmasodott rajtuk az az érzés, amiről Jézus feltámadása utáni első találkozás 

óta megfeledkeztek. Negyven nap Jézus közelében. Velük van Ő, a Mester, de érzik, hogy van valami, ami más, 

mint előtte volt. Ki merték-e mondani, hogy a halál választja el őket egymástól? Jézus átment a halálból az 

életre, Ő az első zsenge. Valószínű, hogy ezt a furcsa gondolatot is elhessegették, mert az a fontos, hogy velük 

van. És most ott állnak, és látják a biztonságot jelentő Jézus felemelkedését. Beszédfoszlányok kavarognak 

gondolataikban: „nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg”, „erőt kaptok”, „tanúim lesztek” (Apcsel 1,5.8). 

A fehér ruhába öltözött hangjára ocsúdtak fel, és tértek haza nagy félelemmel és bizonytalanságban. 

         A mágnes és a vasreszelék. Ő maga ígérte, hogy felemeltetése után magához fog vonzani mindeneket. Mi 

tudunk a miértekre válaszolni! Tudjátok, hogy azok a leghatalmasabbak, akik meg tudják válaszolni a 

miérteket. Mi tudjuk, ennek meg kellett történnie, hogy eljöhessen a Vigasztaló, a Párfogó, a Szentlélek. Ő az, 

aki közöttünk munkálkodik, és elvégzi a mágnes feladatát, tudniillik, hogy Jézushoz vonzzon bennünket és mi 

pedig másokat. 

       A kilométerek fogynak, és mi csak beszélünk és beszélünk. Jézusról, közvetve és közvetlenül. A 

gyülekezet életéről, arról a csodálatos érzésről, hogy annak az egyháznak a tagjai lehetünk, akik az 

evangéliumról kapták nevüket. Az ötszáz évről, a sok áldásról és a jövőnk félelméről. Krisztián vezeti a buszt, 

nem félünk, biztonságban érezzük magunkat.  

 Jézus vezeti az egyház hajóját, a Szél mindig megfelelő, nekünk csak az a dolgunk, hogy vonzásában 

éljünk, és a parthoz közel evezzünk. 

Jakab Béla 

 

 

 
Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból 

a reformáció 500. évfordulójára 
Válogatta és szerkesztette dr. Reuss András 

 

 
 
Isten kegyelmébe vetett eleven és bátor bizakodás a hit, olyan bizonyosság, melyért ezer 

halált is vállalnánk. Akik magukénak tudják, boldogan, bátran és víg szívvel viseltetnek 

Isten és a teremtmények iránt, mert ismerik az isteni kegyelmet és ebben bizakodnak, a 

hit és a Szentlélek erejével. Az ilyen emberek a kényszerűségtől szabadon, kedvvel és szívesen munkálkodnak, 

mindenféle jót cselekszenek, mindenkinek szolgálnak, mindennemű szenvedéseket eltűrnek Isten szeretetéért és az ő 

dicsőségére, így lehetetlenné válik elválasztanunk a cselekedeteket a hittől, olyan képtelenséggé, akárha a 

fényességet akarnád elvonni a tűztől. Tartózkodj azért a magad hamis gondolataitól és a hamis fecsegőktől, akik 

eszükkel akarnak ítélkezni a hitről és a jótettekről, ámbár ők a legnagyobb bolondok. Kérd azért az Istent, hogy 

ruházzon fel téged a hittel, máskülönben örökre hit nélkül maradsz, képzelegsz, és azt cselekszed, akit kedved vagy 

tehetséged enged. 
Előszó Szent Pálnak a rómaiakhoz írt leveléhez, 1522 
(Luther Válogatott Művei 5:296; ford.: Szita Szilvia) 

 

 
Az igazi Krisztus-h it pedig páratlan kincs, mert magában hordozza a teljes üdvösséget, és megőriz minden rossztól, 

ahogyan Mk 16,16-ban mondja: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik.” 
Értekezés a keresztyén ember szabadságáról 

(Prőhle 1983, 37. Ford.: Prőhle Károly) 

 

 

 

 
 

            Iskolai hitoktatás – az órarendek szerint. 

            Szerda 10 óra – bibliaóra. 

            Szerda 10 óra – baba-mama kör Anettel. 

     
 



 
 

 
 

 
 

aki nemcsak földre jöttél értünk, hanem fel is mentél a mennybe:  

kérünk, formálj minket reád néző gyülekezetté.  

Ajándékozz meg élő hittel, hogy Urunknak valljunk téged,   

képmutatás nélküli szeretettel tegyünk bizonyságot rólad,  

és így már most reménységgel várjuk az órát,  

amikor színről színre láthatunk örök dicsőségedben.  

Ámen. 

(Evangélikus liturgia - imádságok) 

 
 

          
    

 

 
 

 


