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eformátus egyházunk rendtartása 

szerint kevés ünnep esik hétköz-

napra. Ilyen a karácsony, amit 

megünnepelünk évről évre egyre nagyobb 

pompával, egyre több dísszel és fénnyel. De 

hétköznapra esik a reformáció ünnepe, mely-

ről sokan úgy gondolják, az utóbbi évek fejle-

ményei alapján, hogy a reformáció ünnepe a 

halottak napja, így is viszonyulnak hozzá. 

És hétköznapi ünnepünk a mennybemenetel, 

mely ünnep jelentőségéről elég, ha azt említ-

jük, hogy egyre gyakrabban történik meg, 

hogy megkérdezik a hívek, hallva az előző 

esti harangszót, hogy ki halt meg, vagy 

miért harangoznak? Miért fontos tehát ez 

az ünnep, mi a jelentősége annak, hogy 

Jézus felment a mennybe, és főleg, mi kö-

vetkezik ebből a mi mostani és a jövendő 

életünkre nézve? Ezekre a kérdésekre, mint 

általában hitünkkel, a Szentírás 

alaptanításaival kapcsolatos 

legtöbb kérdésre hitvallásaink 

pontos és érthető válaszokat fo-

galmaznak meg. Heidelbergi 

káténk három következményét, 

gyümölcsét említi meg Jézus 

mennybemenetelének, ha csak 

ezeket felidézzük és elgondolko-

zunk róluk, bizonyára jelentősebb 

lesz számunkra ez a méltatlanul 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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A kifejezés bibliai értelme: Istennél 
lenni. Ilyen értelemben már az 
Ószövetség is beszél Énók és Illés 
mennybemeneteléről. Az Újszövet-
ség Jézus Krisztus mennybemenete-
léről többször tesz említést. A feltá-
madott Úr, miután még negyven 
napig itt volt a Földön, s megjelent tanítványainak, együtt evett ve-
lük, összegyűjtötte tanítványait az Olajfák hegyén, megbízta őket a 
róla való tanúságtétellel, s szemük láttára felhőbe takarva felemelte-
tett. A megjelenő két angyal a történteket így értelmezte a tanítvá-
nyok számára: »felvitetett a mennybe« Jézus mennybemenetele föl-
di életének záróeseménye. Jézus maga sokszor megjövendölte, Pé-
ter apostol bizonyságot tett róla, István vértanú látta az Atya jobb-
ján ülni, Pál említi leveleiben. A keresztyén egyházak áldozócsütör-
tökön emlékeznek meg Jézus mennybemeneteléről. 

Négy ünnep májusban:  

 Május másodika anyák 

napja. Minden évben a 

vasárnapi istentisztelet 

után köszöntjük az 

édesanyákat.  

 Május 13 mennybe-

menetel ünnepe. Jó 

lenne együtt ünnepelni 

a templomban Jézust, 

aki azt mondta, hogy 

amint felment a 

mennybe, úgy fog majd 

visszajönni az övéiért.  

 Május 23 pünkösd 

ünnepe. Előtte bűnbá-

nati hét. Első napján 

úrvacsora, másodnap 

és harmadnap isten-

tisztelet. 

 Május 30 Szenthá-

romság ünnepe. Ezzel 

kezdődik az ünnepte-

len félév, legközelebbi 

egynapos ünnepünk 

augusztusban lesz, az 

újkenyér ünnepe.  

Minden testvérünket szere-

tettel hívjuk és várjuk isten-

tiszteleti alkalmainkra.  

F e l m e n t  a  m e n n y b e . . .F e l m e n t  a  m e n n y b e . . .F e l m e n t  a  m e n n y b e . . .    
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elfelejtett ünnep. Mit mond tehát a káté a mennybemene-

telről? Egyszerűen fogalmazva megállapítja, hogy: 

1. Jézus felment a mennybe, tehát ott van az Atya Isten 

jobbján. Jézus, a mi URunk nem tétlenkedik a mennyben, 

hanem közbenjár érettünk. Mi nem kérjük a szentek, a 

földi teremtmények közbenjárását, értünk való imádságát, 

mert a mi igazi és tökéletes közbenjárónk maga az Úr 

Jézus, hiszen ő a mennyben van. Ismeri a földi élet minden 

nehézségét, nyomorúságát, hiszen Ő maga is ember volt, 

ezért hitelesen és tökéletesen végzi a közben-

járás szolgálatát. 

Ilyen érte-

lemben mond-

hatjuk, hogy Ő 

értünk is ment 

fel a mennybe. 

2. A mi életünk, a mi személyünk, a mi testünk egy része 

már megérkezett a mennybe, és ez garancia arra nézve, 

hogy teljesen ott leszünk majd. Hiszen Jézusról azt vall-

juk, hogy Ő a mi Fejünk, ami azt jelenti, hogy az egyház 

és a személyes hitélet is csak Jézus Krisztussal együtt 

teljes egész. Nem független tőle az egyház és a hívő élet, 

nem lehet szétválasztani, mert szerves egységben vannak. 

Amint a példázatokból olvashatjuk, mi olyanok vagyunk, 

mint a szőlővessző, aminek nincs élete önmagában, de 

mégis és, mert rajta van a szőlő tőkén, abból veszi az élet-

nedvet, azon rajta maradva él. Mi is csak Jézus Krisztus-

sal élünk, ahogy megváltónk fogalmazott, Ő mi bennünk, 

mi pedig Ő benne. De Ő felment a mennybe, tehát a mi 

életünk már a mennybe is van, Jézus által. És Jézussal 

ismét teljes közösségben les Isten Országában. Hiszen 

Jézus, a vőlegény más példázatok szerint nem akar egy-

maga maradni Isten jobbján, hanem helyet készít meny-

asszonyának, az egyháznak, helyet készít tagjainak, a 

hívők seregének. Mi együtt leszünk a mi Megváltónkkal 

Isten Országában. 

3. Amíg a földön élünk, addig sem a magunk erejére, böl-

csességére vagyunk csak utalva, mert Jézus, aki a menny-

be ment, elküldte a választottaknak a Szent Lelket. A 

Lélek pedig velünk van mindig, mindenütt, és arra 

b í z t a t minket, hogy ne a 

földiekkel törőd-

jünk csak, hanem 

jusson eszünkbe, 

amit Jézus mon-

dott, a Hegyi Beszéd-

ben például, hogy a földi kincsek mennyi féle-

képpen lehetnek hiábavalóak, de a mennyi kincsek örökké 

kincsek maradnak, ezeket keressük tehát. Jusson eszünk-

ben sok földi hiábavaló és eredménytelen fáradozás köze-

pette, hogy van mennyei örökség, vár ott fenn egy ország, 

ahol Jézussal leszünk együtt. A földiek miatti reményte-

lenség, kilátástalanság és csüggedés közepette a menny-

bement Jézus által elküldött Lélek megszólít, és azt mond-

ja, hogy ne csüggedjünk, mert a mi polgárjogunk nem itt 

van, ez mind múlandó, ami most körbevesz, ami most 

annyira lényegesnek tűnik. Ébredj szív, bízzál lélek, re-

ménykedj hívő ember, Jézus felment a mennybe, és a Lélek 

a mennyeiek dicsőségét hozza eléd.  

Mindezek alapján érdemes újra felfedezni, nem lehet kö-

zömbös nekünk, hanem ismét ünneppé, örvendező és re-

ményteli ünneppé kell legyen Jézus mennybemenetelének 

napja.  

(Folytatás az 1. oldalról) 

És miközben áldotta őket,  

eltávolodott tőlük, és felvitetett a 

mennybe. (Lukács 24,51) 

A II. Helvét Hitvallás 
XIV. fejezet • A bűnbánat és a megtérés (folytatás) 

 

Ha pedig valaki bűneinek terhe alatt roskadozva vagy kísértéseinek útvesztőjében tévelyegve négy-
szemközt tanácsot, útbaigazítást és vigasztalást szeretne kérni vagy az egyház szolgájától, vagy más 
valamely Isten törvényében jártas testvérétől, azt nem helytelenítjük. Ugyanígy legnagyobb mértékben 
helyeseljük azt az általános és nyilvános, a templomban és a szent gyülekezetekben elhangzani szokott 
bűnvallást (melyről fentebb is megemlékeztünk), minthogy az a Szentírással egyezik. 
A mennyek országának kulcsai. Isten országának kulcsairól, melyeket a mi Urunk adott az apostolok-
nak, sokan csuda dolgokat fecsegnek össze és ezekből kardot, lándzsát, királyi pálcát, koronát és nagy 
birodalmak felett, sőt a testek és lelkek felett való teljes hatalmat kovácsolnak maguknak. Mi, a magunk 
paraszti eszével ítélve az Úr igéje szerint, azt mondjuk, hogy Isten minden törvényesen elhívott szolgája 
megkapta és használja is a „kulcsokat”, illetve a „kulcsok hatalmát”, amikor az evangéliumot hirdeti, azaz 
a gondjaira bízott népet tanítja, buzdítja, vigasztalja, feddi és fegyelmezi. 



Imasarok 
Örök, mindenható 
Isten, minden irgal-
masság Atyja! Se-
gíts a Te szolgádon 
és közöld velem ha-
ladék nélkül a Te 
szent hitednek vilá-

gosságát, hogy vígan mehessek Te-
hozzád. Ó, kegyelmes Isten! Tá-
madj fel segítségemre! Támadj fel és 
ne vess el engem Tetőled, Úr Isten! 
Vedd kezedbe az én lelkemet! 
Uram, Te váltottál meg engem, 
igazságnak Istene, engedj élnem, és 
az én reménységemben ne hagyj 
szégyent vallanom. Édes Uram 
Istenem, fordítsd rám a Te orcádat 
és szabadíts meg minden fájdalma-
imtól. Könyörülj rajtam, szegény 
szolgádon, és oltalmazz meg min-
den gonosztól. Ámen. 
 (Sibolti Demeter, ) 
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Bethleniek látogatása 
Tavaly június 28-án, vasárnap délután ellátogatott gyülekezetünkbe a Bethleni Református Egyházközség 
presbitereinek egy csoportja, házastársaikkal együtt, Szakács János lelkipásztor vezetésével. Vendégeink 
részt vettek a délutáni is-
tentiszteleten, majd meglá-
togatták az akkor javítás 
alatt lévő régi templomot. A 
köbölkúti presbiterasszo-
nyok finom vacsorával vár-
ták a bethlenieket. Miután 
mindenki asztalhoz ült, a 
bethleniek köszöntötték 
azokat, akik születésnapju-
kat ünnepelték. Ezután rö-
vid bibliai vetélkedőre ke-
rült sor, ahol csoportokra 
osztva mérték fel tudásukat 
mindkét gyülekezet presbi-
terei, presbiter asszonyai. 
Közös éneklés és énektanu-
lás járult hozzá a jó hangu-
lat megteremtéséhez. Va-
csora után, amit ezúton is 
köszönünk a  köbölkúti 
presbiterfeleségeknek, a 
találkozásért hálát adva, az együttlétet megköszönve távoztak vendégeink e tartalmas együttlét után. Szá-
munkra tanulságos és építő volt a bethleniek látogatása, Istenünknek legyen hála mindenek felett az ilyen 
alkalmakért is. 

Égbe ment király 

Balog Miklós  

 

Ó, győztes Úr, 

Te égbe ment Király, 

Uralmad végtelen ! 

Téged imád 

néped, mely visszavár 

nagy hittel szüntelen. 

Te készíted helyünket 

Atyánknak házánál , 

hol gondjaink megszűnnek, 

s lelkünk otthont talál. 

Mit álltok itt 

égre emelt szemmel, 

bús tanítványai? 

Elméteket 

égi értelemmel 

meg fogja áldani. 

És visszatér majd egyszer, 

ahogy most mennybe szállt, 

Áldásra tárt kezekkel, 

beváltva szent szavát. 

Gyülekezetünk emlékkönyvében 
olvasható:  
 
Én is e falu szülöttje vagyok és 
mindig szeretettel gondolok drága 
szülőfalumra. Mindig nagy szere-
tettel jövök vissza.  
 

Vég Margit, született Lakatos 
 

2006. június 11-én. 

Az élet legmélyebb értelme: 

gondját viselhetjük másoknak.

(Pablo Casals)  



Templomjavítás—2009 
Istennek legyen hála, a múlt 

esztendőben olyan álmot si-

került megvalósítsunk, mely-

ről már évek óta tárgyalunk, 

de egyre kevesebb volt a re-

ménység arra nézve, hogy 

sikerül. A régi templom vako-

lata sok helyen  leomlott, a 

falak is megrepedtek, a tető 

festése is nagyon szükséges 

volt. A templom javítására 

pályázatot nyújtottunk be a 

Kultusz Minisztériumhoz, és 

régi pénzben 200 millió lejt 

kaptunk. Ezzel fogtunk neki a 

javításhoz, úgy, hogy a teljes 

munkát kiadtuk, Deák Attila vállalkozónak és csapa-

tának. Ők a tetőt újrafestették, majd a külső falak 

javítását végezték el, a vakolatot kellett sok helyen 

kijavítani, majd az egészet frissen meszelni. A belső 

javításhoz már nem volt elég a segély, ezért a hívek 

segítségét kértük. Néhányan nem támogatták a ja-

vítást, de a gyülekezet nagy része adományával já-

rult hozzá ahhoz, hogy a javítást belül is befejezhes-

sük. Köszönetet mondunk ezúttal is minden jókedvű 

adakozónak. A javítási munkálatokkal a régi temp-

lom további romlását állítottuk meg, és legalább jó 

néhány évre reméljük, hogy sikerül a mostani álla-

potában megőrizni. Istennek legyen hála. 
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