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És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték. 
Apostolok Cselekedetei 1:9a 
 
 
BEVEZETÉS 
 
A Messiás mennybemenetelét két részben tárgyaljuk. Az első rész a mennybemenetel 
történelmével foglalkozik, a második rész pedig a mennybemenetel teológiai 
következményeivel, jelentőségével és eredményével. 
 
 
I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME 

 
A mennybemenetelt az Írás három helyen tárgyalja: Márk 16:19-20-ban, Lukács 24:50-53-ban 
és Apostolok Cselekedetei 1:9-12-ben. A mennybemenetel történelmével kapcsolatban hat 
főbb területet kell figyelembe vennünk. 
 
Először is, Lukács 24:50 szerint a mennybemenetel az Olajfák hegyének Bethánia felé eső 
oldalán történt: Kivivé pedig őket Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket. 
Bethánia az Olajfák hegyének alsóbb, keleti lejtőin helyezkedik el, és itt történt a 
mennybemenetel. Nem az Olajfák hegyének csúcsán történt, bár napjainkban ott áll a 
templom, ami az esemény helyszínét jelzi.  
 
Másodszor, Lukács 24:50 szerint zsidó szokás szerint felemelte a kezeit és megáldotta a 
tanítványokat: és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket. 
 
Harmadszor, Lukács 24:51 szerint aztán a mennybe vitetett: és lőn, hogy míg áldá őket (végső 
áldását adta rájuk), tőlök elszakadván (hirtelen elválasztatott tőlük), felviteték a mennybe. 
Nem egyszerűen saját erejéből szállt, felvitetett a mennybe. Ezt Apostolok Cselekedetei 1:9a 
is megerősíti: És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték. 
 
Negyedszer, a mennybemenetelét Apostolok Cselekedetei 1:9b szerint felhő takarta el: és 
felhő fogá el őt szemeik elől. A lényeg az, hogy amikor Jesua (Jézus) egy bizonyos 
magasságig emelkedett a levegőben, egy felhő eltakarta a mennybemenetel további részét. A 
tanítványok valójában nem látták azt, ahogyan a mennyben eltűnik. A mennybemenetelt csak 
addig látták, amíg a felhő el nem takarta. Azt azonban nem írják, hogy milyen magasságban 
lett eltakarva. 
 
Ötödször, Apostolok Cselekedetei 1:10-11-ben látjuk az angyali üzenetet: És amint szemeiket 
az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik 
szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték tőletek 
a mennybe, akképen jő el, a miképen láttátok őt felmenni a mennybe. 
 
Az angyalok üzenete szerint Jesua egy napon szintén a menny felhőin tér vissza. A hangsúly 
azonban a módon, nem a második eljövetel helyszínén van. Az angyalok nem azt mondták, 
hogy ugyanerre a helyre tér vissza, hanem azt, hogy ugyanolyan módon tér majd vissza, 
ahogyan elment. Az ég felhőin távozott és azokon is tér vissza, de nem ugyanazon a helyen. A 
második eljövetel helyszíne Bocra város vagyis Petra lesz.  
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Hatodszor, belépett a mennybe és Isten, az Atya jobbjára ült Márk16:19 szerint: Az Úr azért, 
minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. 
 
Ezzel betöltötte a Zsoltárok 110:1-ben található ószövetségi próféciát, mely szerint a Messiás 
egy időre Istennek az Atyának a jobbjára ül. Ugyanakkor betöltötte Jézus saját szavait is, 
amikor azt mondta, hogy az Atyához megy (János 14:2, 16:17, 28). Ezt a későbbiekben I. 
Timótheus 3:16 és Zsidókhoz írt levél 1:3 is megerősíti. 
 
 
II. A MENNYBEMENETEL TEOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI, JELENTŐSÉGE 
ÉS EREDMÉNYE 
 
Jelen tanulmány második része a mennybemenetel teológiai következményeivel, 
jelentőségével és eredményével foglalkozik, melynek során öt különböző területet kell 
megemlítenünk.  
 
A. A mennybemenetel ószövetségi próféciái 
Az első, a mennybemenetelt legalább két különböző helyen előre látták az Ószövetségben: 
Zsoltárok 68:19-ben és Példabeszédek 30:4-ben. „A ki ment fel, és ki szállt alá?” kérdésre a 
válasz nem más, mint az ember Fia. 
 
B. A mennybemenetel történelmi ténye 
A második vonatkozás maga a mennybemenetel ténye. A mennybemenetel valódiságát két 
dologban láthatjuk. 
 
1. Maga a Messiás jósolta meg 
Először is maga Jesua előre megmondta, hogy felmegy a mennybe, és visszatér Istenhez az 
Atyához (János 3:13, 6:62, 14:2, 12, 16:5, 10, 17, 28). 
 
2. Az újszövetségi írók is megerősítették  
Másodszor, maga az esemény történelmi tényét három különböző részben írják le (Márk 
16:19-20, Lukács 24:50-53, Apostolok Cselekedetei 1:9-11), egyszer pedig megerősítést nyer 
az apostoli levelekben (Efézus 4:8,9). Az ApCsel 1:9-11 különösen nagy részletességgel 
taglalja az esetet. 
 
3. A kulcsfontosságú görög szavak 
A mennybemenetel részleteit leírva Lukács négy különböző görög szót vagy kifejezést 
használ.  
 
Az első görög kifejezés az epeirthei, vagyis „felemelni” szó, amellyel azt jelöli, hogy a 
mennybemenetel felfelé történt. Ezen túlmenően a szót szenvedő alakban használja, azt 
mutatva, hogy Isten az Atya vitte fel a mennybe a Fiút. 
 
A második görög kifejezés a hüpelaben, vagyis „valami más alatt lenni”. A Messiás az 
atmoszférikus égben volt és a felhők fogadták. A lényeg az, hogy a felhő alatta helyezkedett 
el, tehát a mennybemenetel során a felhő támasztotta alá, támogatta. Természetesen a felhő el 
is rejtette a mennybemenetelt az apostolok szemei elől. 
 
A harmadik görög szó a poreuomeivou, ami szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy „amint 
ment”. Jelentése: „törekedni egy utazásra”. Jézus egyszerűen elutazott. Olyan értelemben vett 
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távozás volt mint amikor valaki elutazik, elhagyja a földet és a mennybe utazik. A szó mind 
az elhagyás, mind az utazás elvét magában foglalja. Az elhagyás azt jelenti, hogy elhagyta a 
földet, az utazás pedig azt, hogy elutazott a mennybe. 
 
A negyedik görög kifejezés az analeimphtheis. Ez azt jelenti, hogy „fent elfogadni”. E szerint 
a mennybemenetel akkor ért véget, amikor Jesuát fogadták a mennyben. Minden utazásnak 
van úti célja. Míg a harmadik kifejezés az utazás elvét hangsúlyozza, a negyedik kifejezés az 
utazás úti célját emeli ki, ami maga a menny. Mint az utazások általában, ez sem állandó, 
végleges utazás, csak átmeneti. Egy nap visszatér erre a földre, hogy felállítsa királyságát.  
 
C. A mennybemenetel jellemzői 
A harmadik vonatkozás a mennybemenetelnek hat jellemzője.  
 
Először is, a mennybemenetel a teljes személyre vonatkozott. Nem csupán Jézus emberi 
mivolta vagy Jesua isteni mivolta ment a mennybe. A teljes Isten-ember (a teantrópikus 
személy) mennybe ment.  
 
Másodszor, látható volt, a tanítványok látták amint Jézus felmegy az atmoszféra egébe addig, 
amíg a felhő elrejtette őt a szemük elől.  
 
Harmadszor, testben történt. A feltámadásakor kapott feltámadott testben ment a mennybe. 
 
Negyedszer, fokozatos volt. Nem azonnal, nem fénysebességgel, nem egy szempillantás alatt 
ragadtatott a mennybe és nem hirtelen tűnt el. Fokozatosan, négy állomásban történt, ahogyan 
azt a négy görög kifejezés is leírja. 
 
Ötödször, a mennybemenetelt a felhők fogadták. Jesua a menny felhőin ment fel, azokon a 
felhőkön, melyek a mennybemenetel további részleteit elrejtették az apostolok elől. 
 
Hatodszor, a mennybemenetel helyi utazást jelentett egyik helyről a másikra, a földről a 
mennybe. 
 
D. Következtetések a mennybemenetelről 
A negyedik, a mennybemenetel a Messiás mennybe érkezésével végződött. Ez volt a 
mennybemenetel vége és célja, Jézus testbeli megérkezése a mennybe. Ez a tény olyan nagy 
horderejű, hogy tizenöt különböző Írásrész beszél a mennybe érkezésről (Apostolok 
Cselekedetei 3:20-21, 9:3-6, 22:6-10, 26:13-18, Filippi 3:20, I. Thesszalonika 1:10, 4:16, I. 
Timótheus 3:16, Zsidókhoz írt levél 4:14, 6:20, 7:26, 9:24, I. János 2:1, Jelenések könyve 
1:17, 5:5-12). 
 
E. A mennybemenetel jelentősége 
Az ötödször, a mennybemenetel jelentősége tizenkét pontba szedhető. A mennybemenetel 
első jelentősége az, hogy bizonyította annak igazát, amit Jesua megmondott. Megprófétálta, 
hogy egy nap az Atyához megy, és a mennybemenetel betöltötte ezt az állítását (János 14:28). 
 
A mennybemenetel második jelentősége az, hogy Jézus helyet készít. János 14:2-ben azt 
mondta, hogy a mennybe megy, az Atyához, hogy helyet készítsen számunkra. A 
mennybemenetel és Jesua megérkezése a mennybe azt jelenti, hogy készíti ezt a helyet 
számunkra. 
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A mennybemenetel harmadik jelentősége az, hogy felmagasztalásának kiteljesedését jelzi 
(Efézus 1:20-23). Mennybéli megérkezése teljessé tette felmagasztalását, amely egy gazdag 
ember új sírjába való eltemettetésével kezdődött.  
 
A mennybemenetel negyedik jelentősége az, hogy ez jelzi az egyház fölötti vezetését. Azt 
jelenti, hogy mennybemenetele jogán az egyház feje lett (Kolosse 1:18).  
 
A mennybemenetel ötödik jelentősége az, hogy Isten az Atya jobbján egy ember ül 
(Apostolok Cselekedetei 2:32-35). 
 
A mennybemenetel hatodik jelentősége az, hogy Jesua főpapi szolgálatának kezdetét jelzi. 
Mennybemenetelekor Jézus magára vette főpapi funkcióját, és örökké közbenjár értünk. A 
mennybemenetel lehetővé tette, hogy főpapi hivatalát betöltse a mennyben. Mivel Istennek, 
az Atyának a jobbján olyan ember ül, aki főpapi szolgálatot lát el, a Zsidókhoz írt levél 
szerzője bátorítja a hívőket arra, hogy éljenek a főpap nyújtotta lehetőségekkel. Mint 
főpapunk ő képvisel minket. Mivel olyan ember, aki minden tekintetben hozzánk hasonlóan 
megkísértetett ám bűntelen maradt, ezért együtt érző főpap. 
 
A mennybemenetel hetedik jelentősége az, hogy a Szentlélek eljövetelét jelzi. Az újfajta 
szolgálat, amit a Szentlélek Apostolok Cselekedetei 2-ben kezdett nem történhetett volna meg 
Jézus mennybemenetelét megelőzően. Csakis Jézus mennybemenetele után jöhetett el a 
Szentlélek, így lakozhat a hívőkben örökké, és így kezdhette meg Lélek keresztség munkáját. 
Erről János 7:39 és 17:7 szól prófétikusan, majd az Apostolok Cselekedetei 2:33-ban lett 
betöltve.  
 
A mennybemenetel nyolcadik jelentősége az, hogy a Messiás lett az előfutár a mennybe 
(Zsidókhoz írt levél 6:20). Mennybemenetele által előfutár lett a mennybe. Az előfutár 
jelentése „az első az őt később követők között”. A hívők azok, akik majd követik őt. 
 
A mennybemenetel kilencedik jelentősége az, hogy a hívők új, mennyei helyeken ülő 
helyzetét jelöli (Efézus 1:20-21). Mivel a hívők Krisztusban vannak, új pozíciójuk van. Mivel 
a Messiás Istennek az Atyának a jobbján ül a mennyben, és mivel a hívők a Messiásban 
vannak, ezért Isten úgy tekint a hívőkre, mint akik szintén a mennyben ülnek, bár még 
fizikailag nem, csak helyzetileg. 
 
A mennybemenetel tizedik jelentősége az, hogy ezen keresztül a Szentlélek ajándékai 
megadathattak (Efézus 4:7-11). Ez a rész rámutat arra, hogy a Szentlélek ajándékai csakis a 
Messiás mennybemenetele után váltak elérhetővé. Tehát a Fiú a mennybe ment, s ezután adott 
lelki ajándékokat az embereknek. 
 
A mennybemenetel tizenegyedik jelentősége az, hogy megadja visszatérésének módját, a 
helyét nem (Apostolok Cselekedetei 1:9-11). A menny felhőin ment a mennybe, s egy nap 
szintén ilyen módon tér majd vissza, a menny felhőin. 
 
A mennybemenetel tizenkettedik jelentősége az, hogy ma az ószövetségi szentek is a 
mennyben vannak. Jézus mennybemenetele előtt az ószövetségi szentek lelke a föld 
középpontjában, a Seolban, vagy Hádészban lakozott. Amikor Jesua mennybe ment, az 
ószövetségi szentek lelkét magával vitte, s a mennybemenetel azt jelenti, hogy az ószövetségi 
szentek lelkei ma a mennyben vannak (Efézus 4:8).  


