
VII.  JÉZUS  FÖLMENT  A  MENNYBE, OTT  ÜL  A  MINDENHATÓ
ATYAISTEN  JOBBJÁN,  ONNAN  JÖN  EL  ÍTÉLNI  ÉLŐKET  ÉS  HOLTAKAT.

fölment a mennybe, fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; ott ül az Atyának jobbján,
onnan jön el de újra eljön dicsőségben
ítélni élőket és holtakat. ítélni élőket és holtakat,

és országának nem lesz vége.

1./   Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján

Krisztus teste föltámadásának pillanatától megdicsőült test, új és természetfölötti tulajdonságokkal
rendelkezik, melyet az is jelez, hogy zárt ajtók mögött is megjelenik, és megmutatja sebeit
tanítványainak (Jn 20,19-20). Negyven napon át velük marad, eszik és iszik is velük, mégis a
megszokott emberségének körvonalai alatt, mintegy elfátyolozva marad dicsősége, nehogy
megijessze őket. (KEK 659)
Utolsó jelenése után azonban visszavonhatatlanul belép az isteni dicsőségbe, melyet a felhő és az ég
eltakar előlük, ugyanúgy mint a színeváltozás alkalmával, amikor előre jelezte isteni dicsőségét
három tanítványának Péternek, Jakabnak és Jánosnak (Lk 9,34). Utolsó megjelenése Saulnak, azaz
Pálnak történik – ahol már isteni dicsőségében jelenik meg, ezzel is kiválasztva őt, mint jövendő
apostolát, (1Kor 15,8) (KEK 665)
Negyven napon át, amíg velük volt Jézus, föltámadott dicsősége nem volt azonos ahhoz a
dicsőséghez képest, amelyet majd az Atya jobbján fölmagasztalva birtokolni fog. Erre utal, amikor
Mária Magdolnának jelzi is: „Engedj el! Még nem mentem föl AAttyyáámmhhoozz„„ ((JJnn 2200,,1177)).. AA
mmeennnnyybbeemmeenneetteell eeggyysszzeerrrree ttöörrttéénneettii ééss ttrraannsszzcceennddeennss ((tteerrmméésszzeettffööllööttttii)) eesseemméénnyy,, ááttmmeenneetteett jjeelleenntt
aazz eeggyyiikkbbőőll aa mmáássiikkbbaa.. ((KKEEKK 666600)) CCssaakk aazz ttéérrhheett vviisssszzaa aazz AAttyyááhhoozz,, aakkii aazz AAttyyááttóóll jjöötttt kkii,, KKrriisszzttuuss::
””AAzz AAttyyááttóóll jjöötttteemm ééss aa vviilláággbbaa lléépptteemm.. MMoosstt eellhhaaggyyoomm aa vviilláággoott ééss aazz AAttyyááhhoozz mmeeggyyeekk..”” (( JJnn 1166,,2288))
CCssaakk KKrriisszzttuuss nnyyiitthhaattjjaa kkii nneekküünnkk aazz AAttyyááhhoozz vveezzeettőő uuttaatt,, eemmbbeerrssééggüünnkk eerrrree kkéépptteelleenn,, őő aaddjjaa mmeegg aa
rreemméénnyytt,, hhooggyy mmii iiss eelljjuutthhaattuunnkk ooddaa,, aahhoovváá őő eellssőőkkéénntt eellőőrreemmeenntt.. ((KKEEKK 666666))
MMeennnnyybbeemmeenneetteelléévveell őő aazz úújj ééss öörröökk sszzöövveettsséégg eeggyyeettlleenn ppaappjjaa „„nneemm kkéézzzzeell ééppíítteetttt sszzeennttééllyybbee llééppeetttt
bbee,, aammeellyy aa vvaallóóddiinnaakk ccssaakk eellőőkkééppee,, hhaanneemm mmaaggáábbaa aa mmeennnnyybbee,, hhooggyy mmoosstt IIsstteenn sszzíínnee eellőőtttt
kköözzbbeennjjáárrjjoonn éérrttüünnkk”” ((ZZssiidd 99,,2244)).. MMiinntt öörröökk ffőőppaappuunnkk kköözzééppppoonnttjjaa ééss ffőőcceelleebbrráánnssaa aannnnaakk aa
lliittuurrggiiáánnaakk,, aammeellyy aazz AAttyyáátt aazz ééggbbeenn ééss aa ffööllddöönn iiss ddiiccssőőííttii,, „„ttuullaajjddoonn vvéérréévveell llééppeetttt bbee eeggyysszzeerr ss
mmiinnddeennkkoorrrraa aa sszzeenntteekk sszzeennttjjéébbee,, ss öörröökk mmeeggvváállttáásstt sszzeerrzzeetttt”” ((ZZssiidd 99,,1111--1122))..
„„AAzz AAttyyaa jjoobbbbjjáánn kkiiffeejjeezzéésssseell aazztt aazz iisstteennii ttiisszztteelleetteett ééss ddiiccssőőssééggeett jjeelleezzzzüükk,, aammeellyybbeenn IIsstteenn FFiiaa
mmiinntt aazz AAttyyáávvaall eeggyylléénnyyeeggűű IIsstteenn aazz iiddőő kkeezzddeettee eellőőtttt vvoolltt,, ééss aahhooll aazz iiddőőkk vvééggéénn,, mmeeggtteesstteessüüllvvéénn,,
tteessttii mmóóddoonn iiss hheellyyeett ffooggllaall,, mmeerrtt tteessttee uuggyyaannaabbbbaa aa ddiiccssőőssééggbbee kkeerrüülltt””((DDaammaasszzkkuusszzii SSzzeenntt JJáánnooss))..
((KKEEKK 666677))
AAzz AAttyyaa jjoobbbbjjáárraa üüllééss aa MMeessssiiááss oorrsszzáággáánnaakk kkeezzddeettéétt iiss jjeelleennttii,, DDáánniieell pprróóffééttáánnaakk aazz EEmmbbeerrffiiáárraa
vvoonnaattkkoozzóó llááttoommáássáánnaakk bbeetteelljjeessüülléésséétt:: „„ééss hhaattaalloomm,, ttiisszztteelleett ééss oorrsszzáágg aaddaattootttt nneekkii;; ééss mmiinnddeenn nnéépp,,
ttöörrzzss ééss nnyyeellvv nneekkii sszzoollggáálltt:: hhaattaallmmaa öörröökk hhaattaalloomm,, mmeellyy nneemm vvéétteettiikk eell,, ééss oorrsszzáággaa nneemm ffoogg
mmeeggsseemmmmiissüüllnnii”” ((DDáánn 77,,1144)).. EEttttőőll aazz iiddőőppoonnttttóóll kkeezzddvvee aazz aappoossttoollookk ttaannúúii lleetttteekk aannnnaakk aazz
„„oorrsszzáággnnaakk,, mmeellyynneekk nneemm lleesszz vvééggee”” ((NNiicceeaaii--kkoonnssttaannttiinnááppoollyyii hhiittvvaallllááss))..
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22..// OOnnnnaann jjöönn eell ííttééllnnii ééllőőkkeett ééss hhoollttaakkaatt::

„„KKrriisszzttuuss mmeegghhaalltt ééss éélleettrree ttáámmaaddtt,, hhooggyy aa hhoollttaakknnaakk ééss ééllőőkknneekk eeggyyaarráánntt UUrraa lleeggyyeenn”” ((RRóómm 1144,,99)),,
rréésszzeesseeddiikk IIsstteenn hhaattaallmmáábbaann ééss tteekkiinnttééllyyéébbeenn.. JJéézzuuss KKrriisszzttuuss aazz ÚÚrr:: öövvéé mmiinnddeenn hhaattaalloomm aa
mmeennnnyybbeenn ééss aa ffööllddöönn.. ŐŐ „„ffööllööttttee áállll mmiinnddeenn ffeejjeeddeelleemmssééggnneekk,, hhaattaalloommnnaakk,, eerrőőssssééggbbeenn ééss
uurraalloommnnaakk””,, mmeerrtt aazz AAttyyaa „„mmiinnddeenntt aazz őő lláábbaaii aalláá vveetteetttt”” ((EEff 11,,2200--2222)).. ((KKEEKK 668800))
KKrriisszzttuuss aazz eeggéésszz mmiinnddeennsséégg ééss aa ttöörrttéénneelleemm uurraa,, bbeennnnee ttaalláálljjaa mmeegg aazz eeggéésszz tteerreemmttééss llééttéénneekk
éérrtteellmméétt ééss ccéélljjáátt.. ŐŐ aazz EEggyyhháázznnaakk iiss aa ffeejjee,, ss mmaaggaa aazz EEggyyhháázz KKrriisszzttuuss mmiisszzttiikkuuss tteessttee ((EEff 11,,2222)),,
mmeellyy ffööllöötttt aazz uurraallmmaatt aa SSzzeennttlléélleekk eerreejjéévveell ggyyaakkoorroolljjaa úúggyy,, hhooggyy EEggyyhháázzáábbaann iitttt mmaarraadd aa ffööllddöönn
aa mmiisszzttéérriiuummookk áállttaall,, ííggyy KKrriisszzttuuss OOrrsszzáággaa mmáárr jjeelleenn vvaann kköözzttüünnkk,, ddee ccssaakk mmiinntt „„aazz OOrrsszzáágg ccssíírráájjaa

ééss kkeezzddeettee aa ffööllddöönn”” ((11PPtt 44,,77))..
AA mmeennnnyybbeemmeenneetteellee óóttaa IIsstteenn tteerrvvéénneekk mmeeggvvaallóóssuulláássaa eellkkeezzddőőddöötttt.. MMáárr aazz „„uuttoollssóó óórráábbaann””
vvaaggyyuunnkk ((11JJnn 22,,1188)).. „„EElléérrkkeezzeetttt tteehháátt mmáárr hhoozzzzáánnkk aazz iiddőőkk vvééggee,, ééss ee vviilláágg mmeeggúújjííttáássaa
vviisssszzaavvoonnhhaattaattllaannuull eellkkeezzddőőddöötttt ((……)).. AAzz EEggyyhháázz uuggyyaanniiss mmáárr aa ffööllddöönn iiggaazz,, jjóólllleehheett ttöökkéélleettlleenn
sszzeennttssééggggeell éékkeesskkeeddiikk”” ((LLuummeenn GGeennttiiuumm))..
KKrriisszzttuuss OOrrsszzáággáánnaakk jjeelleennllééttéétt aa SSzzeennttlléélleekk ccssooddáállaattooss jjeelleekkkkeell ééss aazz EEggyyhháázz áállttaall ttöörrttéénnőő
hhiirrddeettéésssseell iiss mmeeggmmuuttaattjjaa ((MMkk 1166,,2200)),, ddee mméégg nneemm tteelljjeesseeddeetttt bbee.. EEzz aakkkkoorr ffoogg mmeeggttöörrttéénnnnii,, hhaa aa
KKiirráállyy lleesszzáállll aa FFööllddrree.. EEzztt aa OOrrsszzáággoott aa ggoonnoosszz hhaattaallmmaakk mméégg ttáámmaaddjjáákk,, bbáárr ggyyöökkeerréébbeenn KKrriisszzttuuss
hhúússvvééttjjaa mmáárr lleeggyyőőzzttee őőkkeett.. AAmmíígg mmiinnddeenn aalláá nneemm vveetttteettiikk nneekkii,, „„aammíígg nneemm lleesszz úújj éégg ééss ééss úújj fföölldd,,
mmeellyyeekkbbeenn iiggaazzssáággoossssáágg llaakkiikk,, aaddddiigg aa zzaarráánnddookk EEggyyhháázz aa sszzeennttssééggeeiibbeenn ééss iinnttéézzmméénnyyeeiibbeenn ––
mmeellyyeekk eehhhheezz aa ttöörrttéénneellmmii iiddőőhhöözz ttaarrttoozznnaakk,, -- eennnneekk aa vviilláággnnaakk aallaakkjjáátt hhoorrddoozzzzaa,, mmeellyy eellmmúúlliikk,, ééss
mmaaggaa iiss ootttt ééll aa tteerreemmtteetttt ddoollggookk kköözzöötttt,, mmeellyyeekk mmiinnddmmááiigg ssóóhhaajjttoozznnaakk ééss vvaajjúúddnnaakk ééss vváárrjjáákk IIsstteenn
ffiiaaiinnaakk mmeeggnnyyiillvváánnuulláássáátt”” ((LLuummeenn GGeennttiiuumm))..
EEzzéérrtt iimmááddkkoozzzzuukk aa sszzeennttmmiisséébbeenn iiss,, ssüürrggeettvvee KKrriisszzttuuss vviisssszzaattéérréésséétt:: „„JJööjjjj eell,, UUrruunnkk!!”” ((JJeell 2222,,2200))..
KKrriisszzttuuss mmeennnnyybbeemmeenneetteellee eellőőtttt mmeeggmmoonnddttaa,, hhooggyy mméégg nneemm jjöötttt eell aazz IIzzrraaeell áállttaall vváárrtt mmeessssiiáássii
oorrsszzáágg mmeeggaallaappííttáássáánnaakk iiddeejjee,, mmeellyy aazz öösssszzeess eemmbbeerr sszzáámmáárraa eellhhoozzzzaa aa bbéékkee ééss aa sszzeerreetteett vvééggssőő
rreennddjjéétt.. AA mmoossttaannii iiddőő aazz ÚÚrr sszzeerriinntt aa ttaannúússáággttéétteell iiddeejjee,, aammeellyyeett aa ggoonnoosszzttóóll vvaallóó sszzoorroonnggaattttaattááss,,
pprróóbbaattéétteelleekk jjeelleezznneekk,, aammeellyyeekk nneemm kkíímméélliikk aazz EEggyyhháázzaatt sseemm.. EEzz aa vváárraakkoozzááss ééss aa vviirrrraasszzttááss iiddeejjee..
((KKEEKK 667722))

33..// KKrriisszzttuuss ddiiccssőőssééggeess eelljjöövveetteellee IIzzrraaeell rreemméénnyyee

KKrriisszzttuuss ddiiccssőőssééggeess eelljjöövveetteellee eesszzkkaattoollóóggiikkuuss ((iiddőőkkvvééggii)) eesseemméénnyy,, bbáárrmmeellyy ppiillllaannaattbbaann eelljjööhheett,, ddee
„„nneemm rráánnkk ttaarrttoozziikk iissmmeerrnnii aazz iiddőőkkeett ééss aa ppiillllaannaattookkaatt,, aammeellyyeekkeett aazz AAttyyaa aa mmaaggaa hhaattaallmmáábbaann
eellhhaattáárroozzootttt”” ((AAppCCsseell 11,,77)).. EEzztt aazz iiddőőtt mmeeggeellőőzzőő vvééggssőő mmeeggpprróóbbáállttaattáássookkaatt vvaallaammii „„kkéésslleelltteettii”” ((LLkk
1188,,88;; MMtt 2244,,1122)).. AA MMeessssiiááss eelljjöövveetteellee aa ttöörrttéénneelleemm bbáárrmmeellyy ppiillllaannaattáábbaann aattttóóll ffüügggg,, hhooggyy eelliissmmeerrii--ee
őőtt „„eeggéésszz IIzzrraaeell””,, mmeellyynneekk eeggyy rréésszzee mmeeggááttaallkkooddootttt aa „„hhiitteettlleennssééggbbeenn”” ((RRóómm 1111,,2200)) JJéézzuussssaall
kkaappccssoollaattbbaann.. EEzzéérrtt mmoonnddjjaa SSzzeenntt PPéétteerr ppüünnkköössdd uuttáánn aa jjeerruuzzssáálleemmii zzssiiddóókknnaakk:: „„TTaarrttssaattookk tteehháátt
bbűűnnbbáánnaattoott ééss ttéérrjjeetteekk mmeegg,, hhooggyy eellttöörröölltteesssseenneekk bbűűnneeiitteekk,, hhooggyy eelljjööjjjjöönn aazz ÚÚrr sszzíínnee eellőőtttt aa
mmeeggbbéékkééllééss iiddeejjee ééss IIsstteenn eellkküüllddjjee őőtt,, aakkii sszzáámmoottookkrraa KKrriisszzttuussssáá rreennddeelltteetteetttt,, JJéézzuusstt,, aakkiitt aazz ééggnneekk
kkeelllleetttt bbeeffooggaaddnniiaa eeggéésszzeenn aa nnaaggyy mmeeggúújjuullááss nnaappjjááiigg,, aammiitt IIsstteenn mmeeggmmoonnddootttt sszzeenntt pprróóffééttááii aajjkkaa
áállttaall”” ((AAppCCsseell 33,,1199--2211))..
KKrriisszzttuuss eelljjöövveetteellee eellőőtttt aazz EEggyyhháázznnaakk iiss áátt kkeellll mmeennnniiee eeggyy uuttoollssóó pprróóbbaattéétteelleenn,, mmeellyy ssookkaakk hhiittéétt
mmeegg ffooggjjaa iinnggaattnnii.. AAzz üüllddöözzééss eellkkíísséérrii aazz EEggyyhháázz ffööllddii zzaarráánnddookkúúttjjáátt,, hhooggyy „„ffööllffeeddjjee aa „„ggoonnoosszzssáágg
mmiisszzttéérriiuummáátt”” eeggyy vvaalllláássii mmeeggttéévveesszzttééss ffoorrmmáájjáábbaann,, mmeellyy aazz eemmbbeerreekknneekk pprroobblléémmááiikk llááttsszzóóllaaggooss
mmeeggoollddáássáátt kkíínnáálljjaa ffööll ccsseerréébbeenn aazzéérrtt,, hhooggyy eellppáárrttoolljjaannaakk aazz iiggaazzssáággttóóll.. AA lleeggnnaaggyyoobbbb vvaalllláássii
mmeeggttéévveesszzttééss aazz AAnnttiikkrriisszzttuusséé,, aazzaazz eeggyy ááll--mmeessssiiaanniizzmmuusséé lleesszz,, aammeellyybbeenn aazz eemmbbeerr öönnmmaaggáátt
ddiiccssőőííttii IIsstteenn ééss aazz őő tteessttbbeenn eelljjöötttt MMeessssiiáássaa hheellyyeetttt.. ((22TTeesszz 22,,44--1122;; 11TTeesszz 55,,22--33;; 22JJnn 77;; 11JJnn 22,,1188..2222))..
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AAzz EEggyyhháázz aazz OOrrsszzáágg ddiiccssőőssééggéébbee ccssaakk eezzeenn aazz uuttoollssóó HHúússvvééttoonn áátt lléépphheett bbee,, mmeellyybbeenn kköövveettii UUrráátt
hhaalláálláábbaann ééss ffööllttáámmaaddáássáábbaann.. AAzz OOrrsszzáágg tteehháátt nneemm aazz EEggyyhháázz ttöörrttéénneellmmii ddiiaaddaallaa áállttaall ffoogg
bbeetteelljjeesseeddnnii áállllaannddóóaann nnöövveekkvvőő ffeejjllőőddééss úúttjjáánn,, hhaanneemm IIsstteennnneekk aa ggoonnoosszz uuttoollssóó ttáámmaaddáássaa ffööllööttttii
ggyyőőzzeellmmee áállttaall,, mmeellyynneekk kköövveettkkeezzttéébbeenn MMeennyyaasssszzoonnyyaa aalláá ffoogg sszzáállllnnii aa mmeennnnyybbőőll ((JJeell 2211,,22--44))..
IIsstteennnneekk aa ggoonnoosszz ffööllööttttii ggyyőőzzeellmmee aazz UUttoollssóó ÍÍttéélleett ffoorrmmáájjáátt ffooggjjaa öölltteennii,, ee mmuullaannddóó vviilláágg vvééggssőő,,
kkoozzmmiikkuuss öösssszzeeoommlláássaa uuttáánn.. ((JJeell 2200,,1122;; 22PPtt 33,,1122--1133))..
JJéézzuuss aa pprróóffééttáákk ééss KKeerreesszztteellőő JJáánnooss uuttáánn pprrééddiikkáácciióójjáábbaann mmeegghhiirrddeettttee aazz uuttoollssóó nnaapp ííttéélleettéétt.. AAkkkkoorr
mmaajjdd nnaappvviilláággrraa kkeerrüüll mmiinnddeenn eeggyyeess eemmbbeerr éélleettee,, aa sszzíívveekk ttiittkkaaii,, aakkkkoorr eellííttéélltteettiikk aa bbűűnnööss
hhiitteettlleennsséégg,, mmeellyy sseemmmmiibbee vveettttee aazz IIsstteennttőőll ffeellaajjáánnllootttt kkeeggyyeellmmeett.. ((KKEEKK 668811,, 668822))
AA ffeelleebbaarrááttookk iirráánnttii mmaaggaattaarrttááss ffooggjjaa mmeeggmmuuttaattnnii aa kkeeggyyeelleemm ééss aazz iisstteennii sszzeerreetteett eellffooggaaddáássáátt,, vvaaggyy
eelluuttaassííttáássáátt.. „„AAmmiitt ee lleeggkkiisseebbbb tteessttvvéérreeiimm kköözzüüll eeggggyyeell iiss tteetttteetteekk,, vveelleemm tteettttéétteekk..”” ((MMtt 2255,,4400))
KKrriisszzttuuss aazz öörröökk éélleett UUrraa.. AAzz eemmbbeerreekk ccsseelleekkeeddeetteeii ééss sszzíívvee ffööllööttttii vvééggssőő ííttéélleett tteelljjeess jjooggaa őőtt iilllleettii
mmeegg,, mmiinntt aa vviilláágg MMeeggvváállttóójjáátt.. EE jjooggoott aa kkeerreesszzttjjee áállttaall „„sszzeerreezzttee mmeegg””.. AAzz AAttyyaa iiss „„mmiinnddeenn ííttéélleetteett
ááttaaddootttt aa FFiiúúnnaakk”” ((JJnn 55,,2222)).. AA FFiiúú aazzoonnbbaann nneemm aazzéérrtt jjöötttt,, hhooggyy ííttéélljjeenn,, hhaanneemm hhooggyy üüddvvöözzííttsseenn,, ss
hhooggyy aajjáánnddéékkoozzzzaa aazz éélleetteett,, mmeellyy őőbbeennnnee vvaann.. AA kkeeggyyeelleemm vviisssszzaauuttaassííttáássaa áállttaall eebbbbeenn aazz éélleettbbeenn
mmiinnddeennkkii mmáárr eellííttééllii öönnmmaaggáátt,, ccsseelleekkeeddeetteeii sszzeerriinntt kkaappjjaa mmeegg jjuuttaallmmáátt ééss öörröökkrree eellkkáárrhhoozzttaattjjaa mmaaggáátt
aa sszzeerreetteett LLeellkkéénneekk vviisssszzaauuttaassííttáássáávvaall.. ((KKEEKK 668822))

Szent Ferenc:    Intelmek
Emberek fiai, meddig lesztek még nehéz szívvel? Miért nem ismeritek meg az igazságot és miért
nem hisztek Isten Fiában? Íme, nap nap után megalázza magát, mint akkor, mikoron királyi
trónjáról a Szűz méhébe szállott alá; nap nap közénk jön alázatos külsőben; nap nap után leszáll
Atyja öléről az oltárra, és a pap kezébe adja magát. És mint egykoron valódi testében jelent meg a
szent apostoloknak, azonképpen most a szent kenyérben mutatja meg magát nekünk. És miként az
apostolok testi szemeikkel csak testét látták, de lelki szemeikkel szemlélve Istennek hitték őt,
akként mi is, bár testi szemünkkel csak a kenyeret és a bort látjuk, fontoljuk meg és higgyük
szilárdan, hogy ez az ő élő és valóságos teste és vére. Így marad az Úr mindenkoron híveivel, amint
maga mondja: Íme, én veletek vagyok a világ végezetéig.

(Int. 1,14-22)

Szent Ferenc:    Levél az őrökhöz

Nagyobb buzgósággal, mintha magamról volna szó, kérlek benneteket, hogy amennyiben illő és
helyénvalónak találjátok, kérjétek meg alázatosan a klerikusokat, hogy mindennél nagyobb
tiszteletben tartsák a mi urunk Jézus Krisztus szentséges testét és vérét, és leírt szentséges neveit és
igéit, melyek a testet megszentelik. A kelyhek, korporálék, oltárdíszek és minden, ami hozzátartozik
az áldozatbemutatáshoz, értékes kivitelezésűek legyenek. Ha tehát valahol túlságosan szegényesen
van elhelyezve az Úr drágalátos teste, az egyház parancsa szerint vigyék egy felékesített helyre és
őrizzék, nagy tisztelettel hordozzák, és körültekintéssel szolgáltassák ki másoknak. Ha pedig az Úr
írott neveit és igéit bárhol tisztátalan helyen találják, szedjék össze, és megfelelő helyen helyezzék
biztonságba.  (LŐr 2-5)

És amikor a pap az oltáron bemutatja az áldozatot, vagy valahova viszi a szentséget, minden nemzet
térdre borulva zengje az élő és igaz Úristen dicséretét, dicsőségét és tiszteletét. És úgy hirdessétek
és prédikáljátok az ő dicséretét minden népnek, hogy minden órában és a harangok szavának
minden megcsendülésére az egész földkerekségen minden nép dicséretes hálaadást zengjen a
mindenható Istennek.   (LŐr 7-8)



4.
MELLÉKLET

KEK 659 „Az Úr Jézus, miután ezeket mondta, fölvétetett a mennybe és leült az Isten jobbján”
(Mk 16,19). Krisztus teste föltámadásának pillanatától megdicsőült, amint az új és természetfölötti
tulajdonságai mutatják, melyekkel attól kezdve állandóan rendelkezik. De negyven napon át –
amikor tanítványaival bensőségesen együtt evett és ivott és az Országról tanította őket – dicsősége
még a megszokott emberség körvonalai alatt elfátyolozott maradt. Jézus utolsó megjelenését az
zárta le, hogy embersége visszavonhatatlanul belépett az isteni dicsőségbe, melyet a felhő és az ég –
ahol ettől kezdve Isten jobbján ül – jelez. Végül kivételes és egyedülálló módon Pálnak - „mint egy
elvetéltnek” (1Kor 15,8) – egy utolsó jelenésben mutatkozott meg, mellyel apostollá tette őt.

KEK 660 A Föltámadott dicsőségének ez időben elfátyolozott jellege átragyog Mária
Magdolnához intézett titokzatos szavain: „Még nem (…) mentem föl az Atyához; de menj az én
testvéreimhez, és mondd nekik: Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a
ti Istenetekhez” (Jn 20,17). Ez a föltámadott Krisztus és az Atya jobbjára fölmagasztalt Krisztus
dicsősége közötti különbségre utal. A mennybemenetel egyszerre történeti és transzcendens
eseménye az átmenetet jelenti az egyikből a másikba.

KEK 665 Krisztus mennybemenetele Jézus emberségének végleges bemenetelét jelenti Isten
mennyei országába, ahonnan ismét el fog jönni, de a közbülső idő elrejti őt az emberek szeme elől.

KEK 666 Jézus Krisztus az Egyház feje, előttünk  ment be az Atya dicsőséges országába, hogy
mi, az ő testének tagjai abban a reményben éljünk, hogy egykor örökre együtt leszünk vele.

KEK 667 Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra belépett a mennyei szentélybe, és szüntelenül
közbenjár értünk mint közvetítő, aki állandóan árasztja ránk a Szentlelket.

KEK 672 Krisztus mennybemenetele előtt megmondta, hogy még nem jött el az Izrael által várt
messiási ország dicsőséges megalapításának ideje, melynek az összes emberek számára meg kell
hoznia a próféták szerint az igazságosság, a szeretet és a béke végső rendjét. A mostani idő az Úr
szerint a Lélek és a tanúságtétel ideje, de olyan idő is, melyet a közelgő „szorongatás” és az
Egyházat nem kímélő gonosztól való próbatétel határoz meg, és bevezeti az utolsó napok harcát.
A várakozás és a virrasztás ideje.

KEK 680 Az Úr Krisztus már uralkodik az Egyház által, de ez a világ még nincs teljesen alávetve
neki. Krisztus országa nem fog győzni a gonosz hatalmainak utolsó támadása nélkül.

KEK 681 Az ítélet napján, a világ végén Krisztus el fog jönni dicsőségben, hogy beteljesítse a jó
végső győzelmét a rossz fölött, melyek mint búza és konkoly a történelem folyamán együtt nőttek
föl.

KEK 682 A dicsőséges Krisztus, amikor az idők végén eljön ítélni eleveneket és holtakat,
nyilvánvalóvá fogja tenni a szívek titkos gondolatát és meg fog fizetni minden egyes embernek
cselekedetei szerint és aszerint, ahogyan elfogadták vagy elvetették a kegyelmet.
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