
Urunk mennybemenetele 

Kedves Testvérek! 

 

A mai ünnepen az első olvasmány szövege a következő: 

 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

(ApCsel 1,1-11) 

Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a 

napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a 

mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten 

megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. 

Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el 

Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok: 

„János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” 

Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát?” Ő azt 

felelte: „Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya 

szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, 

és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső 

határáig.” Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte, úgy, 

hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, 

egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: „Galileai 

férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, 

úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment.” 

Ez az Isten igéje. 

 

Az evangélium pedig így szól: 

 

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből  

(Mt 28,16-20) 

Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus 

rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig 

kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat 

az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! 

Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak 

megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ 

végéig!” 

Ezek az evangélium igéi. 

 

Kedves Testvérek! 

Az első olvasmányból az apostolokhoz szóló angyalok mondatát emelem ki: „Galileai férfiak! 

Miért álltok itt égre emelt tekintettel?” 

Talán ez a két angyal nekünk, mai tanítványoknak nem teljesen ezt a kérdést tenné fel, hanem 

kicsit megváltoztatva vonnának kérdőre bennünket. Talán valahogy így: „Budapesti férfiak és 

nők, miért álltok itt a földre nézve? Miért lógatjátok az orrotokat?” A mai ember ugyanis már 

nem az égre néz, hanem általában a földet bámulja. Egyrészt azért, mert eléggé földhöz 

ragadottak vagyunk, másrészt az ember hajlamos arra, hogy ha valami nem úgy történik az 

életében, mint ahogy elképzelte, akkor csak néz maga elé dermedten, értetlenül, s nem tud 

továbblépni. 

Szeretne ez a két angyal minket is kibillenteni mozdulatlanságunkból, bénultságunkból, s a 

tekintetünket éppen ma, a mennybemenetel napján az ég felé irányítani. Az Esztergomi Bazilika 



Duna felőli homlokzatán aranyozott vörösréz betűkből álló felirat látható: QUE SURSUM 

SUNT QUAERITE! (Az odafönt valókat keressétek!). Ez a figyelmeztetés szól mindazoknak, 

akik elhajóznak a város és a templom mellett a Dunán, de szól mindenkinek, aki áthajózik e 

földi élet folyóján (folyamán) az örök haza felé. 

Ha csupán az utóbbi heteket nézzük, mire irányult a figyelmünk? 

Felvásároltuk az üzletekből az élesztőt, a lisztet, a száraztésztát, tartós élelmiszert, a patikából 

a vitamint, a gyógyszert, a fertőtlenítőt, a maszkot. Mindez valóban szükséges. De eközben 

gondoskodtunk-e a napi imáról, elcsendesülésről, lelki olvasmányról, lelki áldozásról, mint 

lelki-szellemi táplálékokról? Legalább a bűnbánat fürdőjében adtunk-e esélyt a lelkünk 

fertőtlenítésének? Óvtuk-e értelmünket és szívünket a fertőző gondolatoktól, gyűlöletet keltő 

információktól, véleményektől, pletykától. Tettünk-e maszkot a szánkra azért, hogy ne 

beszéljünk fölöslegesen, és ne fertőzzük a környezetet rosszindulatú mondatokkal? 

„…keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen 

gondotok, ne a földiekre.” – írja Pál apostol a Kolosszei levélben (Kol 3,1). 

 

A mai EVANGÉLIUM az utolsó mondata mindig megdobogtatja a szívünket: „És íme, én 

veletek vagyok mindennap a világ végéig!” 

Számtalan ember él úgy a világon, hogy úgy érzi, senki sincs vele. Még azok is, akik családban 

élnek, munkába járnak, rengeteg emberrel találkoznak nap, mint, érezhetik magukat 

magányosnak. Gyakran fogalmaznak úgy házasfelek, hogy társas magányban érzik magukat a 

saját házasságukban. Ugyanakkor sok remete, szerzetes, pap, akik többé-kevésbé fizikailag 

gyakran egyedül vannak, nem érzik magányosnak magukat. Ennek egyetlen oka van: tudják és 

érzik, hogy Isten velük van. 

Egy lelkész (Rick Warren) megosztotta egyik élményét és azzal kapcsolatos gondolatait: 

 

„Pár évvel ezelőtt Hongkongba kellett utaznunk Kayjel, hogy misszionáriusoknak tartsunk 
előadást. A 17 órás repülőút felénél életünk legborzasztóbb viharába kerültünk. 
Zuhantunk és rázkódtunk. A repülő oldalra dőlt, és mindenki magánkívül volt az 
ijedtségtől. Láthatóan felzaklatta őket a helyzet. A személyzet megkérdezte a 
hangosbemondón: „Van önök között lelkész?” Felemeltem a kezem, mire odajöttek 
hozzám és ezt kérték: „Mindenki nagyon aggódik a repülőút miatt. Tudna valami 
spirituális dolgot csinálni?” Persze, gondoltam, úgyis asztalt táncoltatok! De a viccet 
félretéve, a repülőn lévő embereknek arra volt szükségük, hogy hallják Isten velünk 
van!” 

Joyce Meyer írja egyik könyvében, hogy a Biblia tele van azokkal a tanításokkal, miszerint 

Isten mindig jelen van a hozzá hűséges emberek életében. Néhány példa: 

 

„Isten kiszabadította Pált és Silást a börtönből. (lásd.Apcsel 16:23-26). Az 1 Sámuel 17:37-ben arról 
olvasunk, hogy az Úr megszabadította Dávidot a csapásokból: „Azután ezt mondta Dávid: Az Úr, aki 
megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből 
is. Saul így felelt Dávidnak: Menj el, az Úr legyen veled!” … Sadrak, Mésak és Abédnegó is bajba 
kerültek, mikor szilárdan elkötelezték magukat az egyetlen igaz Isten mellett (lásd Dániel 3:10-30). 
Mikor ellenálltak a gonosz Nebukadneccar király parancsának, és nem imádták az általa készíttetett 
arany szobrot, a király olyan tüzes kemencébe vetette őket, amit a szokásosnál hétszer jobban 
felfűtöttek! Nebukadneccar „megdöbbent” (24. vers), mikor látta, hogy Sadrak, Mésak és Abédnegó 
mellett ott van negyedikként még egy férfi a tüzes kemencében, aki „olyannak látszik, mint valami 
isten.”(25. vers). Azok hárman, nemcsak hogy sértetlenül jöttek ki a kemencéből, de még füstszaguk 
sem volt (27. vers)! … Dániel szintén bajba került. Mivel hűséges és elkötelezett maradt Istenhez, 
büntetésként az oroszlánok vermébe vetették. Dániel azonban úgy döntött, bízni fog Istenben és Isten 



meg is szabadította őt: egy angyalt küldött, aki befogta az oroszlánok száját. Dániel sértetlenül jött ki 
(lásd Dániel 6: 3-23)! Bízz Istenben, és sértetlenül fogsz kijönni a bajból.” 
 
Kedves Testvérek! 

Isten velünk van a fogságban (ami lehet a sátán fogsága, önmagunk fogsága, lelki betegségének fogsága, 

stb.), s velünk van a „rázós” helyzetekben, az „égő” szituációkban, a veremben, a mélyponton, minden 

helyzetben, s minden nap a világ végezetéig. 

Próbáljuk összegyűjteni a saját életünkből azokat a helyzeteket, időszakokat, amikor úgy éreztük, Isten 

szeretete, gondviselése volt velünk, és őrzött meg bennünket! Ezekből merítsünk erőt a további 

életünkhöz! 

 
Szeretettel: Elemér atya 


