
2016. május 8. – Urunk mennybemenetele   
Lk 24,46-53 – Életszakaszok, feladatok 

 

A föltámadt Jézus még 40 napon át övéivel volt, és tanította őket. Beszélt nekik az Isten Országáról. 
Aztán befejezte Istentől kapott küldetését itt a földön. Lezárultak a megjelenései. – Mi hogyan 
tudjuk lezárni, befejezni életünk egy-egy szakaszát? Hogyan oldunk meg, hogyan viszünk végig egy-
egy feladatot? Tudjuk-e azt maradéktalanul teljesíteni? 

Mennybemenetele előtt Jézus két feladattal bízta meg apostolait. Egyrészt még várakozniuk kell, 
hogy eljöjjön a megígért Szentlélek, aki betölti őket erejével. A várakozás tíz napja alatt együtt 
maradtak, és közösen imádkozva várták a Szentlélek pünkösdi eljövetelét. Másrészt apostolait és 
mindazokat, akik hűségesek maradtak hozzá, Jézus feladattal bízta meg. El kellett indulniuk az 
akkor ismert világba, hogy az embereknek hirdessék az evangéliumot. Tehát kettős mozgást 
figyelhetünk meg.  

1. Maradjanak a városban, Jeruzsálemben, hogy imádkozva fölkészüljenek a Szentlélek 
fogadására. Várakozzanak, gyűjtsenek erőt, és tegyék alkalmassá szívüket-lelküket arra, 
hogy a Szentlélek eltöltse őket erővel, bátorsággal és missziós tudattal. 

2. Küldetést kaptak, induljanak. 

Hányszor megmutatkozott ez az ellentétes mozgás Jézus és tanítványai életében! Jézus éppen 
akkor küldi őket, amikor ők maradnának. A színeváltozás hegyén azt mondják: „Uram, jó nekünk itt 
lennünk.” Mire Jézus: „Keljetek föl, és ne féljetek!” (Mt 17,4.7). A kenyérszaporításkor a nép és az 
apostolok föllelkesülnek. Királlyá akarják őt tenni. Jézus kényszeríti tanítványait, hogy szálljanak 
hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra (Jn 6,15; Mt 14,22). – Saját életünkben is sokszor van 
ilyen kétirányú mozgás. Amikor az ünnepek vagy a vasárnapok előtt el kellene csendesednünk, és 
lélekben készülődnünk, akkor mi idegeskedünk, vásárolunk és futkosunk (ld. Advent, Nagyböjt). 

Vegyük szemügyre a helyet, a várost, ahol mindez történik! Jeruzsálem. Ismét a kettősség 
gondolata. Bűnösök és szentek városa. Milyen sokan ellenségesen viselkednek Jézussal szemben. 
Gáncsoskodnak, áskálódnak ellene. El akarják veszejteni. Mások hallgatnak rá, és tanítványai, 
apostolai, követői lesznek, mert meghallják hívó szavát, és igennel válaszolnak rá. Az utolsó 
vacsora történése: az áruló Júdás és a hűséges tanítványok. Péter háromszor megtagadja, János 
bátran és hűségesen követi a főpap udvarába. A Golgota hegye: a keresztre feszítés és egyben a 
föltámadás helye. Maga Jeruzsálem, az erős város, a félelem, az üldöztetés, ugyanakkor a 
föltámadás, a mennybemenetel és a Szentlélek eljövetelének helye. 

Nekünk is van lelki-szellemi Jeruzsálemünk, ahol ez a kettősség megjelenhet. Mi is meghalljuk 
Jézus hívó szavát, és elfogadjuk, azonosulunk a missziós küldetéssel, vagy pedig elutasítjuk és hátat 
fordítunk neki. Hogyan éljük meg életünk folyamán ezeket az eseményeket? Milyen a missziós 
lelkület bennünk? 
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