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1. Ének:  

 

2. Köszöntelek Benneteket a Mennybemenetel ünnepén, mely egyben a munkaévet záró Te 

Deum…, (hálaadás) napja is.  

Csodálatos vízió Jézus és a szentek dicsőséges mennybevonulása, és ezzel párhuzamban a 

Bokor jelenlévő kis csapatának év végi hálaadáson való megdicsőülése-megdicsőítése. 

Micsoda szívmelengető látomás, amivel elringathatnánk ma önmagunkat!  

Miközben erre gondoltam - a mai napra készülve - egy régi nemzetközi konferenciának a 

mottója jutott eszembe: „Lent legyünk mi boldogok!”  

Miért? Mert a „fenti” boldogság előfeltétele a „lenti” boldogság. Lefelé kell tehát kacsingatni 

annak, aki fenn is boldog akar lenni.  

Számomra erről szól a mai ünnep…  

 

3. Vizsgáljuk meg tehát a lelkiismeretünket, hogyan telt el ez a mi évünk, boldogító vagy 

elszomorító volt-e ha a Jézussal mennybe vonulni akaró szentek víziójára gondolunk…  

Bánjuk meg bűneinket… Irgalmazzon nekünk…  

 

4. Ének: Kyrie… Gloria… 

 

5. Imádkozzunk! Istenünk, aki hitünk szerint nem azért teremtetted az emberi életet, hogy 

rövid fellobbanás után kioltsad azt, add, hogy az örök élet távlatában vizsgálhassuk életünket 

és öröm töltse el szívünket a földi élet adta lehetőség felhasználása során, aki élsz és 

szeretsz…  

 

6. Evangélium Mk. 16, 15 – 20  

 

7. Az elhangzott evangéliumi rész az ún. „Márk-záradék”, nagyon illik a mi évzárónkhoz. 

Alkalmas ugyanis arra, hogy teszteljük magunkat az eltelt munkaévről. Ha a „fenti” 

boldogságnak feltétlen feltétele a „lenti” boldogság, milyen is volt ez az év?  

 

1. Márk-záradék  

A szentírástudósok egybehangzó véleménye, hogy ezt a furcsa szentírási részt később 

toldották a Márk evangéliumhoz, hisz a legrégibb kéziratokban nem is szerepel. Egyszerű 

lenne nem is foglalkozni vele, mert sok problematikus részt is tartalmaz.  

Ilyenek: Csak a megkereszteltek üdvözülnek, a hitetlenek elkárhoznak. A hívőket különös 

csodák igazolják, mint az ördögűzés, nyelveken szólás, beteggyógyítás kézrátétellel, ezen 

kívül kígyókat vehetnek kezükbe és nem lesz bajuk, halálos mérget ihatnak, és nem árt nekik.  

Ugyancsak szerepel itt is Jézus távozásáról a „felment a mennybe” kitétel és az „Isten jobbján 

foglal helyet” állítás.  

A „vallásos” ember számára persze ezek a dolgok nem jelentenek problémát. Csakhogy a 

szövegben szereplő jézusi küldetés, hogy „menjetek az egész világra és hirdessétek az 

evangéliumot minden teremtménynek” nagyobb nyitottságot kíván az küldöttektől. Vagyis 

minden ember számára közérthetővé és elfogadhatóvá kell tenni a 2000 éve leírtakat. 

Figyelembe kell venni azokat az embereket is, akiket nem a bármit befogadó hiszékenység és 

egy tanítóhivatal által kikényszerített engedelmes magatartás jellemez, hanem akik előtt a 

józanész mérlegén is meg kell állniuk az állításoknak.  

 

 



2. Zárt gondolkodás 

Nem lehet egy keleti, képes, képletes és mitikus gondolkodással megfogalmazott szöveget szó 

szerint értelmezni. Nem lehet a régmúltban megfogalmazott, egy más fogalmi rendszerben 

megfogalmazott dogmatikus tételeket kritika nélkül átvenni.  

Aki a jézusi szellemiséget valamennyire is ismeri, az pl. nem viselkedhet úgy, mint a minapi 

katolikus iskolaigazgató, aki egy bokorbeli gyereket azért nem akart felvenni az iskolába, 

mert nincs megkeresztelve. (Más kérdés, hogy ilyen iskolába kell-e adni a gyerekünket). A 

szülők beszámolója szerint az igazgató úr teljesen bepánikolt. Többszörösen figyelmeztette a 

szülőket, hogy ők lesznek a felelősök, ha a gyerekkel valami történik (meghal), és Szent Péter 

majd becsapja előtte az ajtót… Idejut az, aki rabja egy zárt gondolkodásnak, és elhiszi, hogy 

más bűne (Ádám, Éva) miatt büntet az Isten. És elhiszi, hogy egy kultikus mosdatás 

(keresztvíz) erejében szent lesz az ember. 

Ugyancsak ilyen zárt gondolkodásra vall, hogy külön csodákkal kell hitelesíteni, bizonyítani, 

hogy az evangélium szeretet tanítása Istentől való. Mintha az a tanítás nem bírna önmagában 

bizonyító erővel, és a csodálatos eredmény nem következménye lenne a megvalósított 

szeretetnek. 

A „mennybemenetel” és az „Isten jobbján ül” hittani tételét is említsük még. Mit ad hozzá 

Jézus szeretet tanításához és az Atya szeretetét megvalósító életéhez a „fölment a mennybe” 

és az „Isten jobbján ül” kép szószerinti értelmezése? Mikor a lényeg az, hogy aki szeretetben 

él és szeretetben hal meg, az részese az örök Szeretetnek „lent” is, „fönt” is (antropomorf 

megfogalmazásban). 

3. Évzáró teszt  

Ezek után az évzáró hálaadást próbáljuk megtenni úgy, hogy a „Márk záradékot” jézusi 

szellemben átfogalmazzuk és magunk számára érthetővé tesszük.  

Ha a Szeretet Örömhírét befogadtuk, és életünkkel és szavunkkal eredményesen hirdettük, 

hála legyen! 

Ha Jézust követve a szerzés, az uralkodás és az erőszak ördögét magunkból és másokból is 

sikerült kiűznünk, hála legyen! 

Ha családunkban, közösségünkben, munkahelyünkön és minden más helyen embertest-

véreinkhez a szeretet nyelvén tudtunk szólni, hála legyen! 

Ha kígyóként sziszegő embertársakkal találkoztunk és őket megbocsátó szeretettel meg-

simogatni tudtuk, hála legyen!  

Ha a médián, a reklámokon, a közbeszédben és bármi módon halálos mérget akartak itatni 

velünk és mi ellenálltunk, hála legyen! 

Ha beteg hozzátartozóink, és elhagyott betegek homlokára is kezünket tettük, és gondoztuk 

őket, hála legyen!  

Ha hozzátartozónk vagy ismerősünk meghalt, és reménykedhetünk, hogy segítségünkkel is az 

örök Szeretet boldogságába költözhetett, hála legyen! 

--- Végül add Istenem, hogy szereteted által már itt lenn lehessünk boldogok, ami 

beteljesedhet Nálad, aki élsz és szeretsz örökkön örökké. 
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Elhangzott 2012. május 20-án a Bokorportán. 


