
Dán 7,13-14 Budafok, 2018. május 10. Mennybemenetel  Ének:  Hokker Zsolt 
13Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé 

tartott, és odavezették hozzá. 14Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép 

és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. 

Kedves Testvéreim! 

Mennybemenetel ünnepét nem nagyon tartjuk számon ünnepként. Ennek oka talán épp az, hogy hétköznapra 

esik, hiszen, mint tudjuk Jézus húsvét után 40 nappal távozott ebből a földi világból. Tulajdonképpen meg 

lehetne tenni azt, hogy hozzácsapjuk a rá következő vasárnaphoz. A múlt évben mi is ezt tettük, és nem volt 

nagy érdeklődés a miértek felől. Most mégis itt vagyunk, és újra megpróbálkozunk, hogy az ünnep valóban 

ünnep legyen. Miért? Az egyik ok, mondhatni a földhöz ragadtabb. Budafokon 1899. mennybemenetel 

ünnepén tartották meg az első közös ev-ref. istentiszteletet. De talán a kevésbé földhözragadt ok sokkal 

fontosabb: ugyanis Jézus mennybemenetele ugyanúgy az üdvtörténet része, ugyanolyan fontossággal bír, mint 

a karácsony, a húsvét vagy éppen a pünkösd. Semmivel nem kevesebb ezeknél, és ha belegondolunk, akkor 

ugyanúgy megvan minden összetevő, ami miatt különlegessé válhatna. Ahogy Jézus földi életének első 

állomása, karácsony éppúgy tele van csodás elemekkel, ahogy a húsvét, vagy a pünkösd, úgy a 

mennybemenetel sem egy hétköznapi dolog. Mondhatni, nem mindennap láttak a tanítványok sem mennybe 

menni valakit. 

Ma egy egészen különleges perspektívából láthatunk rá Jézus mennybemenetelére, ahonnan ráadásul sokkal 

több derül ki róla. De előbb ismételjük át, hogy mi is történt itt a földön. Jézus feltámadása után 40 napig még 

megjelent tanítványainak, majd a 40. napon valahol egy galileai hegyen a szemük láttára felemeltetett a 

földről. Amint a tanítványok szeme elől a felhők eltakarták angyalok jelnetek meg, akik meghirdették Jézus 

visszatérését. A földi perspektívából nézve, ez egy lenyűgöző látvány lehetett, nem beszélve a körítésről. És 

persze arról se feledkezzünk meg, hogy Jézus mindeközben elküldi tanítványait az emberek közé, hogy 

hirdessék az ő halálát és feltámadását, ahogy erről az oltár előtti igében is hallottunk. Ha ugyanezt a történetet 

Mt-tól is elolvassuk, akkor ott egy érdekes mondatot találunk, amely számunkra már teljesen természetes, de 

Jézus ekkor mondja ki először: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Jézus földi hatalmát a 

tanítványok látták, tapasztalták. De mit jelent az, hogy a mennyben is minden hatalom neki adatott.  

Mai alapigénk ebbe enged bepillantani. A mennybemenetel mennyei szemszögből, ráadásul mindez az 

Ószövetségből, Dániel próféta könyvéből, mely Jézus születését megelőzően úgy 500 évvel íródott.  

Dániel látomásai kevéssé ismertek, mint személye. Mert arról hallottunk, hogy Dánielt az oroszlánok vermébe 

dobták, de valahogy a 7. fejezettől csak a legelszántabbak olvassák tovább ezt a könyvet. Mert ott 

fenevadakról, Mihály arkangyal harcáról és egyéb látomásokról olvasunk. Látomások. Mai alapigénk is egy 

látomás, amelyet Dániel próféta álmában látott. Fontos az előzménye is, amelyben Dániel 4 fenevadat lát, 

melyből az utolsó a legnagyobb, tíz szarva van, amelyből három kitörik és a helyükre egy újabb nő. Néhány 

verssel később már a magyarázatot is olvashatjuk: 7Ez a négy hatalmas vadállat négy királyságot jelent, 

amelyek létrejönnek a földön. … Lesz egy negyedik királyság a földön, egészen más lesz, mint a többi királyság 

volt. Az egész földet bekebelezi, eltapossa és összezúzza. 24A tíz szarv ezt jelenti: Ebben az országban tíz király 

uralkodik, majd még egy másik is következik utánuk; ez más lesz, mint az előzők, és három királyt fog 

leverni. 25Sokat beszél majd a Felséges ellen, és gyötörni fogja a Felségesnek a szentjeit.  

A látomással nekünk már viszonylag könnyű dolgunk van, mert tudjuk, hogy mik történtek azután, hogy 

Dániel ezeket látta. És a látomások sorra visszaigazolódtak a történelem lapjain. Mert Dániel mindezt a 

Babiloni fogságban látta, és a zsidó nép ezután még meg kellett, hogy élje a médek hódítását, majd a görögök 

világuralmát, végül pedig a római birodalomban egymással is vetélkedő császárok kora a negyedik, tízszarvú 

vadállat. Most ennek részleteibe nem megyünk bele, mindenesetre érdekes összevetni az első császárok listáját 

a látomással… 

A mi szempontunkból a negyedik vadállat idején fellépő „valaki” lesz a fontos. De előtte még nézzük meg 

hol jelenik meg, ez a valaki: a látomásban Dániel ezt látja: 9Azután ezt láttam: Trónokat állítottak föl, és egy 

öregkorú helyet foglalt, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint 

a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz. 10Tűzfolyam fakadt és áradt ki előle. Ezerszer ezren szolgáltak 

neki, tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. 

Az Isten királyi trónja, és maga Isten jeleneik meg előtte. Tehát a mennyben jár. A mennyeiek világából 

szemléli a történteket:  

Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették 

hozzá. 14Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. 

Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. 



Ki ez a valaki, aki az ég felhőin jött? 500 évvel később ezt olvassuk Jézus mennybemenetelének leírásánál: és 

felhő takarta el őt a szemük elől… 

A másik így jellemzi Dániel ezt a valakit. emberfiához hasonló. Azaz ember. De Jézus jóval később nyíltan 

ezt a kifejezést használta magára. Amikor magáról beszélt akkor azt mondta: emberfia. Pl.: az Emberfia nem 

azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse - mondta a tanítványainak, vagy az őt 

kihallgató nagytanácsnak: De mostantól fogva ott ül majd az Emberfia a mindenható Isten jobbján. 

Jézus tudatosan használja ezt a kifejezést, amelyet az Ósz-ben a mennyei világba bepillantást nyújtó 

könyvekben olvashatunk legtöbbször. 

Ez azért fontos, mert Jézus maga azonosítja magát a Dániel látomásában megjelenő emberfia alakkal. Tehát 

ő az. Ő az, aki megjelenik az Isten trónusa előtt.  

Dániel látomásában a mennybemenetelt láthatjuk tehát a menny oldaláról. És most érkeztünk el ahhoz a 

mondathoz, amit Jézus is mondott a tanítványainak ezen a napon: nékem adatott minden hatalom mennyen és 

földön. 14Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. 

Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. 

Jézus hatalmat kap a mennyben. A mennybemenetel értelme és célja, hogy Jézus halalma kiteljesedhessen, 

hogy megváltásunkat ő az Isten jobbján ülve elvégezhesse. Persze ezzel még nem ért véget minden, hiszen 

Jézus mielőtt elment megígérte, hogy elküldi a pártfogót, a Szentlelket. Ez pedig azt jelenti, hogy hatalma 

kiterjed, és azoké lesz itt a földön, akik hisznek benne. Néhány verssel alapigénk után, a látomás 

magyarázatában olvassuk: A Felséges szentjeinek a népéé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma, 

hatalma és nagysága. Ez a királyi uralom örök uralom lesz, neki szolgál majd, és neki engedelmeskedik 

minden hatalom. 

Itt azonban fontos megjegyezni, hogy könnyen félreérthetőek ezek a mondatok. Mit ahogy félre is értették az 

évszázadok során. Mert valóban, ha csak a szöveget nézzük, akkor azt látjuk, hogy az Emberfiában hívők 

uralkodni fognak. Csakhogy nem szabad ezeket a mondatokat Jézus személye nélkül értelmezni. Mert itt nem 

politikai hatalomról van szó, hanem arról, hogy Jézussal együtt uralkodhatunk a bűnön. Már nem vagyunk 

neki kiszolgáltatva, hiszen Jézus legyőzte a Sátán hatalmát.  

Talán evangélikus himnuszunkban Luther írja le ezt a leg érthetőbben:  

E világ ura (a Sátán) gyúljon bosszúra, nincs ereje már, reá ítélet vár, az Ige porba dönti. Az ige kőszálként 

megáll, megszégyenül ki bántja, velünk az Úr táborba száll, Szentlelkét ránk bocsájtja. Kincset életet, hitvest, 

gyermeket, mind elvehetik mit ér ez őnekik, mienk a menny örökre.  

Igen, a hatalom az, hogy Isten Szentlelke által miénk lehet a menny. Jézus elment helyet készíteni, átvette a 

hatalmat, átvette az ítélő pálcát az Istentől, ezért lehet egyáltalán nekünk reménységünk az örök életre.  

Mennybemenetel fontossága abban áll, hogy Jézus átveszi a hatalmat. Ez evangélium, jó hír, örömhír. Mert, 

ha az uralkodik, aki annyira szeret, hogy még az élete sem drága, akkor mindannak, aki benne hisz nincs 

akadály, nincs lehetetlen. Adja Isten, hogy a mi lelkünk, a mi szívünk vele együtt már most felemelkedjen, 

hogy aztán, amikor eljön az ítélet, a számadás ideje ne maradjunk lent.  

Ne legyünk földhöz ragadtak – mennybemenetel ünnepén, és életünk minden napján nézzünk fel a hisz 

szerzőjére és beteljesítőjére. Mert övé az ország, a hatalom és a dicsőség. Ámen. 

 

 


