Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Urunk mennybemenetele

A mennybe juthatunk

Visszatért a mennybe
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katolikus hagyomány szerint a
húsvétvasárnap utáni negyvenedik
napon ünnepeljük Jézus mennybemenetelét. A 40. nap az elmúlt csütörtökön volt, de több országban, köztük
Magyarországon is, a következő vasárnapon, vagyis ma tartjuk a mennybemenetel ünnepét.
Az ünnep szoros kapcsolatban áll a
húsvéttal: Krisztus, aki húsvétkor feltámadt a halálból, majd negyven napon
át megjelent az apostoloknak és a tanítványoknak, ezen a napon elhagyja a földet, és visszatér az Atyához a
mennyországba. Az esemény olyanynyira fontos hitigazság, hogy a hitvallásba is bekerült. A Jézusról szóló
részben ezt imádkozzuk: „harmadnapra feltámadt az írások szerint, felment a mennybe, ott ül az Atyának
jobbján”. Ez utóbbi kifejezést azt jelenti, hogy a mennybe dicsőségesen
visszatérő Jézus elfoglalta helyét az
Atya mellett. Az ünnep kapcsán próbáljunk ma arról gondolkozni, hogy mi a
menny, mi a mennyország és mit jelent
a mennybemenetel?
A gyerekek – és sokszor még a felnőttek is – úgy képzelik, hogy a menny

valahol odafönn, nagyon messze, a csillagokon túl létezik. Ez egy téves elképzelés, mert a menny igazából nem egy
hely, ami a világűr nagyon távoli részén
található, s amelyet hatalmas távcsövekkel megnézhetünk a földről.
A mennyország valójában egy állapot,
egy létmód, amelyet Isten ajándékoz az
embereknek. A halálunk és a feltámadásunk után eljuthatunk a mennyország
örökké tartó boldogságába, az örök üdvösségre, ahol együtt lehetünk az Atyával és Jézussal.

Üdvösségre vezető igazság

U

runk, Jézus Krisztus, te feltámadásodat követően számos alkalommal megjelentél apostolaidnak és tanítványaidnak, s
élőként mutattad meg magad nekik. Mielőtt a földről a mennybe
távoztál megbízást adtál nekik örömhíred továbbadására.
E küldetés nekem, mint a te követődnek is szól. Tanításod, az üdvösségre vezető igazság szabad utat nyit Isten felé, a menny felé. Segíts engem kegyelmeddel
és a Szentlélekkel, hogy küldetésemet teljesítve törekedjek szüntelenül az örök
életre, ahová minden embert, engem is meghívsz és vársz.
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!
Urunk mennybemenetele
ApCsel 1,1-11
Ef 1,17-23
Lk 24,46-53

ilyen igazságokat tudhatunk
meg Jézus mennybemenetelével
kapcsolatban a Szentírásból?
A húsvéti feltámadást követően
Jézus több alkalommal megjelenik az
apostoloknak és a tanítványoknak,
akik e találkozások alkalmával meggyőződhetnek arról, hogy az Úr valóban él.
Az utolsó találkozás alkalmával
Jézus megbízást ad a tanítványoknak
az evangélium hirdetésére az egész
világon.
Küldetésük teljesítésében az Úr által
megígért és pünkösdkor eljövő Szentlélek fogja megerősíteni őket, hogy tanúságtételük a Feltámadottról,
valamint missziós-evangelizációs küldetésük eredményes legyen.
Jézus visszatér a mennybe, az
Atyához, aki a földre küldte. Eltávozása ellenére mégis titokzatos módon
övéivel marad, tehát távozása nem jelenti azt, hogy magára hagyja az emberiséget.
Egyházában
és
a
szentségekben továbbra is jelen van
közöttünk.
Jézus a végső időkben vissza fog
térni a világba. A mennybemenetel
hegyén a fehér ruhába öltözött angyalok ezt mondják az apostoloknak
ezzel a második eljövetellel kapcsolatban: „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” (ApCsel 1,11).
Az apostolok, akik húsvétkor a feltámadás tanúi voltak, most a mennybemenetel tanúi. Krisztus hűséges
tanítványai eljuthatnak a mennybe.
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