
Mennybemenetel 2020.   -  igei gondolatok az ünnepről 

„Ez az utolsó fénykép a nagyapáról” – mondja az unoka, miközben mutatja a képet, amelyen 
a nagybeteg, idős férfi még megpróbál egy félmosolyt az arcára erőltetni. Igen, az utolsó 
fényképen nincs már erő, nincs egészség, sem fiatalság. Nincs munkakedv, sem elszántság. 
Nincs jövő.  

Amikor Jézus mennybement, a tanítványok akkor látták őt testi formában utoljára. Az a kép, 
ami az ő fejükben Jézusról maradt, milyen kép lehetett? „Nekem adatott minden hatalom 
mennyen és földön” – így kezdi a búcsúzó szavait Jézus. Erő, hatalom és dicsőség árad 
szavaiból. A tanítványok nem egy magatehetetlen, öreg és beteg mestertől búcsúznak, hanem 
a jövőjüket megtestesítő személytől, isteni személytől, akiből árad a szeretet, a bíztatás és a 
mennynek az öröme. Az utolsó „fénykép” a tanítványok fejében kiindulópontja egy olyan 
minőségileg is új életnek, amely másról szól, mint az eddigiek.  

„Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. „  - itt kezdődik a második felvonás, ami 
Jézus testi jelenlétén túlmutat. Persze, meghagyta nekünk a testi jelenlétét is az úrvacsorában, 
de a mindennapos jelenléte mostmár elkezdődik a gondolatainkban, a szándékainkban, az 
akaratunkban, a céljainkban. 

Furcsa módon Jézus mennybemenetele, nem az eltávolodást jelenti a mi számunkra, hanem 
azt az igényét, hogy nagyon közel akar kerülni hozzánk. Eltávolodott testében kétezer évvel 
ezelőtt a tanítványoktól, hogy itt és most 2020-ban hozzád és hozzám nagyon közel lépjen. Ő 
nem azt akarja, hogy nosztalgikusan nézzük őt, mint egy régi fényképet, hanem arra tart 
igényt, hogy belépve az életünkbe átvegye a hatalmat akaratunkon, érzéseinken, 
cselekedeteinken.  

Jézus nem egy fényképet akart hagyni magáról, hanem cselekedni akar rajtunk keresztül. Ha 
csak szemléled őt, mint egy régi képet, semmit se fog rajtad keresztül tenni, de ha működni 
kezd benned, akkor valódi erővé és hatalommá válik ebben a mai világunkban is.  

Hirdetés 

Kedves Testvérek! Most úgy látszik, hogy Pünkösd ünnepén ¾ 9-kor újra tudunk 
istentiszteletet tartani személyes jelenléttel a templomban. Az istentisztelet rövidített 
formában fog történni, úrvacsora-osztás nélkül. Az istentiszteleten csak az vehet részt, aki 
vállalni tudja az egyház előírásait. Ezeket az előírásokat, szabályokat jövő hét közepén (28-
29-én ) kifüggesztjük a falu üzenőtáblájára, a templom ajtajára, és ugyancsak közzétesszük a 
kiküldött körlevelünkben  és az Acsai Evangélikus Egyházközség Facebook-oldalán. Aki 
valamilyen okból ezeket nem tudja magára nézve vállalni, vagy idős korára, betegségére való 
tekintettel, az továbbra is otthonából kövesse a közzétett istentiszteleteket. Többen jelezték, 
hogy hétről-hétre gyűjtötték otthon a be nem dobott perselypénzt. Ezt mostmár személyesen is 
bedobhatják a templom perselyébe. Nagyon köszönjük, hogy ilyen módon is gondoskodnak a 
testvérek a gyülekezetről.  Erős vár a mi Istenünk!    

Mekis Ádám lelkész 

 


