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Lukács 24, 28-35: "Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha 
tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: "Maradj velünk, mert esteledik, a nap is 
lehanyatlott már!" Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a 
kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték (ráismertek), ő 
azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak: "Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk 
az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?" Még abban az órában útra keltek, és visszatértek 
Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban 
feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként 
ismerték fel őt a kenyér megtöréséről." 

 

Ez a szó, hogy "megismerték" a kenyér megszegéséről, egy valóságos, tapasztalati megismerést jelent. 
Tudjátok, hogy az van megírva a Sámuel gyermekeiről, hogy nem ismerték az Urat. Ez nem azt jelenti, 
hogy nem tudtak, nem hallottak az Úrról. Ilyen módon ismerni az Urat azt jelenti, hogy vannak 
pillanatok, amikor Ő szól hozzád. A körülmények, itt a Lukács 24-ben, egy nagyon reménytelen 
helyzetről szólnak. A tanítványok távolodtak Jeruzsálemtől a szomorúság és kilátástalanság miatt, 
hogy az Úr már nincs velük. Mennek az úton és találkoznak valakivel, aki elmagyarázza nekik az 
írásokat, amik Őróla írattak meg. És mikor közeledtek ahhoz a faluhoz, az Úr úgy tett, mintha tovább 
akarna menni, de ők kényszerítették, hogy maradjon velük. Ha valaki jön hozzád és azt mondod neki, 
maradj még, vajon tényleg akarod, hogy maradjon még? Vagy ők tényleg akarnak még maradni nálad? 

Ahogy látjuk ma is, a kereszténység annyira megváltozott, hogy akik az Úrhoz térnek, azt gondolják, 
hogy folytathatják az életet tovább úgy, ahogy ők akarják. Végül annyira hozzászoknak ehhez, hogy azt 
gondolják, ez a normális. Egyszerűen teszed a dolgaidat az Úr nélkül. De el tudjuk képzelni, ezek a 
tanítványok egy reménytelen helyzetben voltak. Az Úr már feltámadott, és az asszonyok, akik a sírnál 
voltak, elmondták a tanítványoknak, amit láttak, de ők nem hittek nekik. A tanítványok azt gondolták, 
hogy ez valami mese és nem hitték el, hogy Ő feltámadt. Ez a két tanítvány, aki Emmaus felé tartott, 
nagyon el volt keseredve. De mikor ők szinte kényszerítették, kérlelték, hogy maradjon velük, akkor Ő 
egyszerűen ott maradt velük. És akkor, ez után az esemény után megnyíltak a szemeik, és felismerték 
Őt, és rögtön visszaindultak Jeruzsálembe. Megismerni az Urat azt jelenti, hogy megváltozol, más 
leszel, másként látod a dolgokat. 

Ha reménytelen helyzetben vagy, azért vagy ott, hogy megismerd az Urat. Nem csak azért vagy 
reménytelen helyzetben, hogy imádkozz, hogy az Úr szabadítson ki onnan. Látjuk más történetekben 
is, hogy az emberek nem könnyű helyzeteken mentek keresztül, amikor megismerték az Urat. De a 
szabadulás útja maga az Úr megismerése, nem pedig az, hogy megszabadulsz a problémából. A két 
tanítvány szemei megnyíltak és megismerték Őt, de Ő eltűnt előlük. Miután visszatértek 
Jeruzsálembe, elbeszélték, hogyan zajlott az utazásuk azzal a személlyel, aki mellettük ment és ők nem 
ismerték meg Őt. 
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Jézus velünk van és azt akarja, hogy lássuk Őt. Ha Őt látjuk, akkor a problémáink teljesen mások 
lesznek. Az Úr munkálkodjon az életünkben, hogy látni tudjunk, és legyenek ilyen helyzeteink, 
amelyekben lássuk az Urat és valóságosan megismerjük Őt. Ne csak Róla beszéljünk, mert ez nem 
elégséges. Dávid egy volt azok közül az emberek közül, aki mikor beszélt a fiával, Salamonnal, az volt a 
vágya, hogy megismerje az ő atyjának Istenét, mert ő megértette, hogy Salamon még nem ismeri az 
Urat. Testvérek, az Úr legyen irgalmas hozzánk, hogy tudjuk megtapasztalni azokat a dolgokat, amit Ő 
akar munkálni bennünk. 


