
Jézus mennybemenetele

Bevezetés
Urunk  Jézus  Krisztus  mai 

mennybemenetele  ünnepének  evan-
géliumában az esemény tömör leírá-
sa mellett, hallani fogjuk az Úr vég-
akaratát.  Mennyire  érezzük  nekünk 
szólóknak  eme  szavait:  „Tegyetek 
tanítványommá minden népet!” Mert 
az  nem kérdéses,  hogy  ma  nekünk 
szólnak. Vizsgáljuk meg lelkiismere-
tünket.

Kirie litánia
Urunk  Jézus!  Bocsásd  meg,  hogy 

mi oly keveset teszünk azért, hogy mássá, 
jobbá legyen a világ. Uram, irgalmazz!

Urunk  Jézus!  Bocsásd  meg,  hogy 
mi oly keveset teszünk azért, hogy mássá, 
jobbá  legyen  hazánk?  Krisztus  kegyel-
mezz!

Urunk  Jézus!  Bocsásd  meg,  hogy 
mi oly keveset teszünk azért, hogy mássá, 
jobbá legyen családunk? Uram irgalmazz!

Evangélium után
„Menjetek!”
Életünk  gyakori  és  fájdalmas 

eseménye a búcsúzkodás.  Kézszorí-
tásunk, ölelésünk, könnyeink kísérik 
a távozót. Fájdalmas dolog az elvá-
lás, mert minden ellenkező vélemény 
ellenére, vannak számunkra pótolha-
tatlan  emberek.  Barátok,  hitvesek, 
akik – Juhász Gyulától vett szavak-
kal - "bársony szemükkel simogattak 
vagy selymét adták ránk finom sza-
vaknak." Ezt tette Jézus is, a leghűbb 
barát, és nem csoda, ha fájó volt tá-
vozása. 

A szentíró,  az  ókori  világkép 
szerint  írja  le  Jézus  távozását.  Föl-
ment a mennybe, olvassuk az Apos-

tolok Cselekedeteiben, mert azt kép-
zelték, hogy Isten lakóhelye a fölöt-
tünk  domboruló  égboltozat  mögött 
keresendő. Ám a távozó Jézust elta-
karó felhő arra is figyelmeztet, hogy 
mennyei utazásának iránya ismeret-
len. Isten világába a dantei képzelet 
segítségével sem lehet behatolnunk.

Érdemes  felfigyelnünk  arra  a 
körülményre,  miszerint  Jézus  hegy-
ről  indult  vissza  az  Atyához.  Nem 
Betlehemből,  ahol  földünkre  érke-
zett.  Nem  is  Názáretből,  ahol  oly 
kedves éveket töltött József és Mária 
társaságában.  Jeruzsálemből  indul  a 
mennyei Jeruzsálembe, véres harcok 
és győzelme városábó1. Kedves hely 
ez számára. Szeretetből vállalt szen-
vedése itt verte a földre. Itt hullottak 
verejtékének véres cseppjei. Itt lehet-
tek szemtanúi az apostolok megalázó 
gyötrelmeinek.  Itt  láthatták  Júdás 
csókját, itt történt gyáva megfutamo-
dásuk.  Ideig-óráig  itt  győzedelmes-
kedett fölötte a sötétség hatalma, itt 
kötözték  meg  áldott  kezeit.  A  vér-
cseppjeit  beivó földnek,  a fűszálak-
nak, a napfényben fürdő olajfáknak, 
szenvedése  minden  tanújának  most 
látnia kell dicsőségét.

Nem tudom, de talán sokszor 
megfordulhat a fejünkben az a gon-
dolat: milyen jó lenne Jézussal tarta-
ni. Itt hagyni ezt a véres, sáros földet 
és a megszépítő messzeségbe mene-
külni.  De  ilyenkor  eszünkbe  juthat 
az  Úr  Jézus  többször  megismételt 
parancsa,  amelyre  a  mai  olvasmá-
nyok is felhívják az apostolok figyel-
mét,  arra  tudniillik,  hogy  tegyenek 
tanúságot róla a föld végső határáig! 



A teremtés után Isten az em-
berre  bízta  a  földet.  A  megváltás 
után  szintén  ezt  teszi.  Emberekre 
bízza  evangéliumát,  nagy  tervei 
megvalósítását. Minden kudarc elle-
nére Istennek komoly tervei vannak 
az emberrel, bízik benne. 

Mégis sok helyen elvitatják tő-
le azt a jogát, hogy hirdesse a Jézus 
Krisztustól rábízott tanítást, és a hit-
re szóló meghívást. 

Hiába lépett fel ennek a tény-
nek  alkotmányi  elismeréséért,  hogy 
az  európai  történelem  gyökereinél, 
az  ógörög  gondolkodás  mellett,  ott 
találjuk a keresztény szellemi áram-
latot.

Ma  már  abból  is  nemzetközi 
botrányt  csinálnak,  hogy  a  magyar 
Alaptörvénybe a kormány bevette a 
nemzetünk keresztény gyökereit, ke-
resztény múltját. Mert erőt merít ab-
ból jelenéhez és jövőjéhez.

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

Nem  lehet  Istenre  kenni  az 
emberi  életek  könyörtelen,  gátlás 
nélküli kioltását.  „Kard, ha csörren, 
vér, ha csobban, csak az ember vét-
kes abban.” – mondja a költő.

Az  evangélium  senki  ember-
fiáról  nem  mondja,  hogy  félj  tőle, 
mert nem ok nélkül viseli kardot, és 
Isten  szolgája  ő,  aki  Isten  haragját 
hajtja végre. 

Jézus  azt  mondja  Péternek: 
Péter,  dugd  a  hüvelyébe  kardodat. 
Valamennyinknek  pedig,  hogy  aki 
kardot ránt, kard által vész el.

Nem lehet a keresztény civili-
záció  nevében  emberek  tízezreit 
megsemmisíteni,  mint  ahogyan arra 
tragikus példát  nyújtott  az  amerikai 
kontinens életében, a bennszülött, in-
dián lakosság lemészárlása.  Vagy a 
százezrek elpusztítása Európa és Ja-
pán  nagy  városainak  földdel  való 
egyenlővé  tétele.  És  ez  folytatódik 
az óta is.

A globalizáció előtt  volt  had-
színtér és nemhadszíntér. Most min-
den hadszíntérré változott. Lakóház, 
iskola, kórház.

Ez  a  világ  nem azért  fárado-
zik, hogy jöjjön el az Isten országa. 
Talán ezért, ennek az Országnak az 
eljöveteléért már imádkozni is elfe-
lejt. Ez már nem hallja, hogy boldo-
gok a lelki szegények, még kevésbé 
azt, hogy jaj, a gazdagoknak! 

Ezért  mondja  mennybemene-
tele előtt az Úr minden idők Őt kö-
vetőinek: Menjetek el az egész világ-
ra,  s  hirdessétek  az  evangéliumot, 
hirdessétek, hogy közel van az Isten 
országa. Nem pedig azt, hogy közel, 
vagy távolabb van még a csőd.

Ez  a  menjetek!  Nekünk  is 
szól, akik azt szeretnénk, hogy ne a 
kegyetlen, s embertelen, nagy világ-
bankok hatalma terjedjen ki minden 
országra, hanem Isten országa. Hogy 
emberibb legyen az emberek élete itt 
a földön, hogy minden ember eljus-
son az üdvösségre, bejusson a meny-
nyek országába, ezért Isten országát 
mindennap  hirdetni,  s  Jézus  Krisz-
tusról  tanúságot  tenni,  mind-annyi-
unknak szent kötelességünk. 

Ámen.

F. F.


