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Bevezetés
Urunk Jézus Krisztus mennybe-

menetele ünnepének evangéliumában
az esemény tömör leírása mellett hal-
lani fogjuk az Úr végakaratát. „Menje-
tek el az egész világra, és tegyetek ta-
nítványommá minden nemzetet” 

A földi létből eltávozó szerette-
ink végakaratát szentnek, megmásít-
hatatlannak és teljesítendőnek tartjuk.
Az apostolok is Urunk Jézus Krisztus
mennybemenetelekor elhangzott vég-
akaratát: Ma nekünk szólnak Urunk
Jézus Krisztus említett szavai. Meny-
nyire tartjuk mi ezeket szentnek és be-
teljesítendőnek? Vizsgáljuk meg lelki-
ismeretünket.

Kirié Litánia
Jézus Krisztus, Te az Atya jobb-

ján ülsz. Ébreszd fel bennünk a kész-
séget vég-akaratod teljesítésére. Uram,
irgalmazz!

Jézus Krisztus, add, hogy csalá-
dunkban minden családtag megkeresz-
telt legyen. Krisztus kegyelmezz!

Jézus Krisztus, Szentlelked által
vezesd nemzetünket tanításod szerinti
életre. Uram irgalmazz!

Evangélium után
„Menjetek!”
Életünk gyakori és fájdalmas

eseménye a búcsúzkodás. Kézszorítá-
sunk, ölelésünk, könnyeink kísérik a
távozót. Fájdalmas dolog az elválás,
mert minden ellenkező vélemény elle-
nére, vannak számunkra pótolhatatlan
emberek. Barátok, hitvesek, akik – Ju-

hász Gyulától vett szavakkal – „bár-
sony szemükkel simogattak vagy sely-
mét adták ránk finom szavaknak.” Ezt
tette Jézus is, a leghűbb barát, és nem
csoda, ha fájó volt távozása.

Vannak Jézus Krisztusnak
olyan szavai, mondatai, amelyek szo-
katlan éntudatról, valódi minden-tudó
és mindenható isteni éntudatról tanús-
kodnak. Ilyenek: Ég és föld elmúlnak,
de az én igéim el nem múlnak.

Ugyanígy egyházáról is: „Te
Péter vagy, azaz szikla és én erre a
sziklára építem 'egyházamat és a po-
kol kapui sem vesznek erőt rajta.”

Vagy a mai evangéliumban: Én
kaptam minden hatalmat égen és föl-
dön. Menjetek tehát, tegyétek tanítvá-
nyommá mind a népeket! S én veletek
vagyok mindennap a világ végéig."

Szavainak igaz volta, beteljesü-
lése mellett ott van 2000 év története.
Követői soha sem kételkedtek azok-
ban, hanem betűszerint vették. Teljesí-
tendő legszebb feladatuknak tekintet-
ték, a mennybe távozó Krisztus szava-
it. És elindultak örömmel, először
vissza Jeruzsálembe, majd a Szentlé-
lek vétele után, a világ négy tája felé.

Ez a Krisztusi parancs hajtotta
őket. Menjetek! 

És ők mentek és mentek és hir-
dették minden népnek és nemzetnek
az evangéliumot, a megváltás örömhí-
rét… és mássá lett a Föld. Megújult s
jelenvalóvá lett mindenütt az emberi-
ség életében, szinte megtapasztalható
formában az Isten országa.



Nem tudom, de talán sokszor
megfordulhat a fejünkben az a gondo-
lat: milyen jó lenne Jézussal tartani. Itt
hagyni ezt a véres, sáros földet és a
megszépítő messzeségbe menekülni.
De ilyenkor eszünkbe juthat az Úr Jé-
zus többször megismételt parancsa,
amelyre a mai olvasmányok is felhív-
ják az apostolok figyelmét, arra tudni-
illik, hogy tegyenek tanúságot róla a
föld végső határáig! 

A teremtés után Isten az ember-
re bízta a földet. A megváltás után
szintén ezt teszi. Emberekre bízza
evangéliumát, nagy tervei megvalósí-
tását. 

Ki vitathatja el az egyház jogát
arra, hogy hirdesse a Jézus Krisztustól
rábízott tanítást, és a hitre szóló meg-
hívást.

Életünk során gyakran találko-
zunk az emberi gonoszsággal, hit-
ványsággal. Ezek láttán könnyen el-
csüggedünk, és a költővel valljuk: „az
emberfaj sárkányfog-vetemény, nin-
csen remény!” 

Nem lehet Istenre kenni az e vi-
lágban tapasztalható rengeteg gonosz-
ságot, az emberek nyomorba döntését,
kínzását, s az emberi életek könyörte-
len, gátlás nélküli kioltását. Nem Is-
ten, hanem nevén nevezhető emberek
csinálják azt. „Kard, ha csörren, vér,
ha csobban, csak az ember vétkes ab-
ban.” – mondja a költő.

Jézus azt mondja Péternek: Pé-
ter, dugd a hüvelyébe kardodat. Vala-
mennyinknek pedig, hogy aki kardot
ránt, kard által vész el. Nagyobb távla-

tokban nézve a történelmet, Isten min-
dig könyörtelenül lesújt rájuk.

Nem lehet a kereszténynek ha-
zudott civilizáció nevében emberek
tízezreit megsemmisíteni. Sajnos
számtalan példa volt erre a történelem
folyamán a kezdet-kezdettől napjain-
kig, magukat világot megváltóknak
kereszténynek mondó, más népek kin-
cseire kezüket rátevő, népeket nyo-
morba és káoszba döntő nagyhatal-
mak.

E világ hatalmasai nem azért fá-
radozik, hogy szűnjék meg a nyomor,
hogy mindenkinek legyen meg a min-
dennapi kenyere. Ez a világ nem azért
fáradozik, hogy jöjjön el az Isten or-
szága. Talán ezért, ennek az Ország-
nak az eljöveteléért már imádkozni is
elfelejt. Ez már nem hallja, hogy bol-
dogok a lelki szegények, még kevésbé
azt, hogy jaj, a gazdagoknak! 

Ezért mondja mennybemenetele
előtt az Úr minden idők Őt követői-
nek: Menjetek el az egész világra, s
hirdessétek az evangéliumot, hirdessé-
tek, hogy közel van az Isten országa.

Ez a menjetek! Nem fizikai ér-
telemben, de nekünk is szól, akik azt
szeretnénk, hogy ne a kegyetlen, em-
bertelen Mammon országa, épüljön
körülöttünk, hanem Isten országa. Jó
tudnunk azt, hogy ennek a szebb, iste-
nibb világnak a megvalósulásáért tör-
ténő tevékenységünkben velünk van
az Úr. És ezért, reményeink szerint
egyre láthatóbb lesz Isten országa e
világban.

Ámen.
F. F.


