
ApCsel 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 

Urunk Mennybemenetele, csak úgy mint a Pünkösd Ünnepe, 

közvetlen része a Húsvét titkának, megváltásunk ajándékának. Krisztus ezt 

is értünk élte át, ezzel is a mi életünket akarja megújítani és bevonni a 

Szentháromság életébe.  

A Húsvétot talán könnyebb megértenünk és talán van már 

tapasztalatunk a Pünkösd kegyelméről, a Szentlélek ajándékának erejéről. 

Ezt a köztes ünnepet azonban, Urunk Mennybemenetelét nem olyan könnyű 

értelmeznünk. Miért fontos számunkra ez az ünnep, mire hív, mire tanít 

bennünket?  

Valószínű több ez az ünnep, mint egy búcsúzás, több mint egy 

iskolából ballagás, munkahelyről elköszönés, több mint valaminek az 

ünnepélyes vége. Nem annyira Jézusnak itt földön, látható alakban eltöltött 

utolsó napját, óráit ünnepeljük, hanem inkább azt, ami utána Vele, az 

emberré lett Igével történik és azt, ami utána az apostolokkal, az Egyházzal, 

velünk történik. 

Máté evangélista nem írja le konkrétan azt, ahogyan Jézus az égbe 

emelkedik, hanem az apostoloknak a Jézussal való utolsó földi 

találkozásáról számol be. Ezen az utolsó találkozáson Jézus két főbb dolgot 

ad át a tanítványoknak. Egyrészt jelzi, hogy hová megy, az ő 

mennybemenetelének titkát, azzal, hogy kijelenti: „Én kaptam meg minden 

hatalmat az égen és a földön.” Másrészt küldetést ad az apostoloknak, hogy 

a tanítás és a szentségek által folytassák azt, amit Ő itt a földön elkezdett és 

tegyenek tanítványává minden nemzetet. Mindehhez pedig megígéri, hogy 

velük lesz, velünk lesz minden nap a világ végéig. Ezt a két szempontot 

mélyíthetjük el a Mennymbemenetel ajándékában. Azt, amit azáltal kapunk, 

ami Jézussal történik és azt, amit azáltal kapunk, amire itt a földön küld 

bennünket. 

Hogy Jézus a mennybe megy, azt jelenti, hogy egész valójával 

visszatér az Atyához, magával vive a mi emberségünket, amelyet magára 

vett, mikor közénk jött. A megtestesülés titka, hogy Isten emberré lett, abban 

teljesedik be, hogy az ember az isteni élet, a mennyország részesévé lehet. 

Minden, amit Isten értünk tett, azért volt, hogy bevihessen minket a 

mennyországba, visszavezethessen bennünket a teljes egységre az Atyával 

és egymással a Szentlélekben. Ez teljesedik be Jézusban, az Ő 

emberségében, amikor helyet foglal az Atya jobbján, amikor „minden 

hatalmat megkap az égben és a földön”.  

 



A tanítványok már Jézus föltámadása után is megérthették – „mikor 

beszélt nekik az Isten országáról” – hogy az új élet, amelybe mi is meg 

vagyunk hívva, több, mint a földi életnek a megújult folytatása. A 

Mennybemenetellel azonban egyértelmű lesz számukra, hogy Jézus egy 

egészen más dimenzióba, az élet teljességébe akar átvinni minket, amely 

földi szemmel nem látható és messze fölülmúlja azt az életet, amelyet itt a 

földön ismerünk. 

Először is tehát ezen az ünnepen azt a hitünket érdemes 

elmélyítenünk, hogy valóban „a mi hazánk a mennyben van”. Tudjuk, szinte 

már közhelyes, de mégis könnyen megfeledkezünk arról, hogy nem itt a 

földön van az örök otthonunk. A gyakorlatban mégis olyan könnyen 

beleragadunk a feladatainkba, földi gondjainkba, olyan könnyen kapkodunk, 

türelmetlenkedünk és mindent szeretnénk földi szempontból, a saját 

elképzeléseink szerint elrendezni. Természetesen nem azzal van a baj, hogy 

komolyan vesszük földi küldetésünket és szépíteni akarjuk a világot, ahol 

élünk és örömben megélni a kapcsolatainkat. Mégis fontos újra és újra 

tudatosítanunk, hogy mindez csak átmenet, csak felkészülés, arra, ami a 

mennyországban vár ránk. A földi életünket alapvetően arra kaptuk, hogy 

gyakoroljuk benne a mennyország szerinti életet és megérlelődjünk rá. Nap, 

mint nap kérhetjük a Szentlelket, hogy „gyújtson világosságot lelkünkben, 

hogy valóban megértsük, milyen mennyei reményre hívott meg minket, 

milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán.” 

Mennyi türelmetlenségtől, félelemtől, kapkodástól 

megszabadulhatnánk, ha valóban „azt keresnénk, ami odafönt van, ahol 

Krisztus ül az Isten jobbján”. Az, hogy Krisztusban már örökre van helyünk 

az Atya házában, békét és örömet adhatna nekünk a földi élet minden 

küzdelmében. Ha valóban hinnénk a mennyországban, akkor sokkal 

könnyebben elengednénk mindazt, ami itt a földön még nem tökéletes, nem 

kényelmes, nem a szájunk íze szerint való, és morgás, türelmetlenség, vagy 

görcsös erőlködés helyett inkább csak a lényegre koncentrálnánk, a köztünk 

lévő szeretet egységére és Jézus jelenlétére. 

 A napokban, ahogy lassan újra indul az élet, a feladat is egyre több, 

és könnyen rám telepszik újra a végeláthatatlan feladatlista. A napokban 

adtam le a Verőcei plébánia felújítására egy pályázatot, a kispapokkal 

kapcsolatban is mindig akad elrendeznivaló, a nyár tervezése is egyre 

sürgetőbb, és közben mindig kapok súlyosabb imaszándékokat. A 

mennybemenetel ajándéka arra hív, hogy míg munkálkodom, míg 

együttérzően imádkozom, közben mégis maradjak meg abban a békében, 

„hogy milyen mennyei reményre hívott meg minket”.  



Nem kell félnünk, türelmetlenkednünk, mert a mennyország, noha itt 

a földön elkezdhetjük élni, nem földi módon, nem itt a földön teljesedik be. 

Nem kell itt mindennek tökéletesnek lennie ahhoz, hogy szerethessek. 

Inkább akkor lesz minden rendben, ha a magam részéről elkezdek szeretni. 

Az, hogy Jézus fölment a mennybe, teljes biztonságot ad abban, hogy 

mindnyájan célba érhetünk. Nincs más feladatunk, mint megmaradnunk az 

Ő szeretetében, és megtartanunk mindazt, amit parancsolt nekünk. Csak az 

számít, hogy megmaradjunk és növekedjünk az egymás iránti szeretetben, 

hogy engedjük, hogy Isten lefaragja az önzéseinket és megtisztítson minket. 

Ugyanakkor a Mennybemenetel ünnepe a küldetésünk ünnepe is. 

Krisztus Mennybemenetele egybe esik azzal a hatalmas feladattal, amit az 

apostolokon keresztül mindnyájan megkaptunk, hogy folytatnunk kell itt a 

földön Isten országa örömhírének a terjesztését, és Jézus tanítványaivá tenni 

minden nemzetet. 

Ezt a küldetést Jézus három szempontban adja át nekünk. Először is 

keresztséget említve a szentségek ajándékának fontosságára hívja föl a 

figyelmünket: „Kereszteljétek meg őket az Atya a Fiú és a Szentlélek 

nevében!” Nem csak azzal teljesítjük Jézus kérést, ha konkrétan a keresztség 

szentségében részesítünk másokat, hanem azzal is, ha élünk mindazzal az 

ajándékkal, amit a keresztségünk tett lehetővé számunkra. Azzal teszünk 

leginkább Jézus tanítványaivá másokat, ha mi magunk, mint hűséges 

tanítványok, az Ő ajándékaiból élünk. Nagy öröm, hogy a korlátozások 

feloldásával most újra találkozhatunk Jézussal az Oltáriszentségben és 

néhány hete a szentgyónás lehetősége is nyitva áll. Érdemes magunkon 

kezdeni az evangelizációt és örömmel élni a bűnbocsánat szentségével, az 

Eucharisztiával, hogy megújuljon bennünk a keresztség kegyelme és nyitva 

legyen a Szívünk a Szentlélek ajándékaira. 

A másik, amit Jézus kér, hogy tanítsunk meg mindenkit arra, aminek 

megtartását parancsolta nekünk. Ebben is érdemes magunkon kezdeni. A 

legjobb tanítás az, ha mi magunk örömmel éljük Jézus parancsait, kiváltképp 

a kölcsönös szeretet parancsát.  

Végül talán a harmadik szempont a legfontosabb ahhoz, hogy 

küldetésünket teljesíthessük. Hinnünk kell az ígéretben, hogy Ő Velünk van 

minden nap, a világ végéig. Amikor az Ő országa örömhírét terjesztjük, nem 

mi erőlködünk, hanem az Ő jelenlétét hordozzuk, ismerjük föl és ismertetjük 

föl másokkal. Az a Jézus, aki velünk van minden nap, ugyan az a Jézus, aki 

már a Mennyben van minden nap, és ott helyet készített számunkra. Minden 

földi munkálkodásunknak csak Ővele, az Ő jelenlétében és a Szentlélek 

erejével van értelme.  



Őbenne már egy az Ég és a Föld. Ha az Ő jelenlétében maradunk, 

akkor Ő átvisz minket az Atya országába, akkor is ha még nem látjuk.  

Ezen az ünnepen nem csak a mennyországba vetett hitünket és az 

ebből fakadó békét fedezhetjük fel újra, hanem azt a titkot is, hogy Jézus 

velünk van minden nap, mindig és mindenütt, minden küldetésünkben: 

„Íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig!”  

Érdemes gyakran megállnunk és meghallanunk Jézusnak ezt a 

folyton hangzó szavát, amit nem szűnik meg ismételgetni nekünk. Ahhoz 

hogy újra halljuk, akár rá is kérdezhetünk magunkban: „Most is, ebben is 

velünk vagy? A válasz biztos: „Íme, igen én veletek vagyok minden nap…”  

Szép, hogy Jézus ezt a mondatát így kezdi: „Íme”. Mintha ezzel is 

aláhúzná, hogy valóban állandó az Ő jelenléte. „Íme, most is, ebben a 

helyzetben is veled, veletek vagyok!” „Veletek vagyok és ha engeditek 

átviszlek benneteket az Új életre. Veletek vagyok és ha szabad és nyitott a 

szívetek, a saját Lelkemet ajándékozom nektek. Íme, én Veletek vagyok és 

Atyámnál vagyok a mennyben. Ezért ha ti is akartok Velem maradni, akkor 

már most a Mennyországot élhetitek!” 

A Ciszterci Generális Apát pünkösdi levelében a Feltámadt Jézus 

egyik megjelenésén elmélkedve emlékeztet minket arra, hogy Jézus jelenléte 

már akkor biztos, amikor mi még nem is hiszünk benne, amikor mi még 

észre se vesszük. Így ír: „Az újdonság mindig és csakis a Feltámadt Krisztus 

jelenléte. […] Alapvetően, ezt a jelenlétet mi nem ismerjük föl, és úgy tűnik 

számunkra, hogy kevéssé van hatással mindennapi életünkre. […] Nem 

igazán várunk valami újdonságot. De az ő jelenléte, az ő szava és az ő 

életünk termékenysége iránti szeretete képes behatolni élethelyzetünkbe és 

megújítani azt, még mielőtt hinnénk benne.” 

Míg örömmel ünnepeljük Urunk Mennybemenetlének ünnepét, 

annak a hitből fakadó bizonyosságát és békéjét, hogy van örök helyünk a 

mennyországban és azt az ajándékot, hogy mindenkinek elvihetjük a húsvéti 

örömhírt, ezekben a napokban különösen is az a feladatunk, hogy „várjunk 

az Atya ígéretére” és nap, mint nap hívjuk a Szentlelket, aki állandóan 

megnyitja a szívünket és a szemünket Jézus jelenlétére, a mennyország 

közelségére. Amen. 


