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Lukács  24,13-35:  „Még  aznap  ketten  közülük  elmentek  egy  Emmaus  nevű  faluba,  amely
Jeruzsálemtől hatvanfutamnyira volt. Egymással beszélgettek mindazokról, amik történtek. És ahogy
így beszélgettek, és megvitatták a dolgokat, maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük együtt ment az
úton.  De  valami  akadályozta  a  szemüket  abban,  hogy  felismerjék  őt.  Ő  pedig  azt  kérdezte  tőlük:
Micsoda szavak ezek, amelyeket útközben egymással váltotok? Erre ők szomorú ábrázattal megálltak.
És egyikük, akinek Kleofás volt a neve, azt mondta neki: Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki
nem tudod, hogy mi történt ezekben a napokban? Azt kérdezte tőlük: Mi történt? Ők pedig elmondták
neki, hogy mi minden történt a názáreti Jézussal, aki próféta volt, tettekben és beszédben hatalmas
Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át a főpapok és főembereink halálos ítéletre, és hogyan
feszítették meg. 

„Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izráelt, de hát már harmadik napja, hogy mindezek
történtek. Hanem néhány közülünk való asszony, akik korán reggel a sírnál voltak, azzal döbbentettek
meg bennünket, hogy nem találták ott az ő testét. Visszajöttek, és elbeszélték, hogy angyalok jelenését
is látták, akik azt mondták, hogy ő él. Közülünk is néhányan elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az
asszonyok  mondták,  őt  pedig  nem  látták.”  Ő  pedig  azt  mondta  nekik:  Ó,  balgák  és  rest  szívűek
mindazoknak az elhívésére, amiket a próféták szóltak! Hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak
és úgy menni be az ő dicsőségébe? És Mózestől és valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik
mindazt, amelyek felőle megírattak az Írásokban. Közben elérkeztek ahhoz a faluhoz, ahova igyekeztek,
és ő úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták, és azt kérték: Maradj velünk, mert már
beesteledett, és a nap lehanyatlott! 

Bement  azért,  és  velük  maradt.  Amikor  asztalhoz  telepedett velük,  vette  a  kenyeret,  megáldotta,
megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt, de ő eltűnt előlük. Ekkor így szóltak
egymáshoz:  Hát  nem  gerjedezett-e  a  szívünk,  amikor  beszélt  velünk  az  úton,  és  magyarázta  az
Írásokat?  És  még  abban  az  órában  felkerekedtek,  és  visszatértek  Jeruzsálembe,  ahol  egybegyűlve
találták a tizenegyet és a  velük levőket,  akik  azt  mondták:  Valóban feltámadt az  Úr,  és megjelent
Simonnak!  Ekkor  ők  is  elbeszélték,  mi  történt  az  úton,  és  hogyan  ismerték  fel  őt  a  kenyér
megtörésekor.”

 A múlt  nap egy testvér elmondta nekem, milyen szomorú dolgok történtek vele,  és ez az
igeszakasz  jutott  az  eszembe.  Azt  mondtam  neki:  Nézd,  az  Úr  nem  azért  engedi  meg  ezeket  a
helyzeteket, hogy kétségbe essünk, és nem is azért, hogy szenvedjünk – bár fogunk szenvedni – hanem
egyetlen céllal: hogy Őt megismerjük. 

Nagyon szomorú és elkeseredett volt ez a két tanítvány, aki Emmaus felé ment. Láttuk, hogyan
beszélgettek  egymással.  Annak  ellenére,  hogy  hallották  másoktól,  hogy  Ő  a  vének  kezébe  adatik,
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megfeszítik, feltámad a harmadik napon, mégis, mikor ezek a dolgok megtörténtek, azt olvassuk itt,
hogy nagyon szomorkodtak. És azt gondolták, hogy igazuk van abban, amit látnak, mert, ahogy a 21.
vers írja, „mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izráelt. De mindezek mellett ma van
harmadnapja, hogy ezek lettek.” És jöttek az asszonyok is valami furcsa hírekkel,  de nem hitték el
nekik.  Az  Úr  pedig  csatlakozott  hozzájuk  az  úton,  beszélgetett  velük,  és  megmagyarázta  nekik  az
Írásokat,  amelyek  Róla  szóltak.  Csodálkozva  hallgatták,  hogy  mit  mond ez  az  idegen,  aki  hozzájuk
csatlakozott. Az Úr pedig úgy tett, mintha tovább akarna menni, de kényszerítették – nagyon akarták –,
hogy  velük  maradjon.  29-31  vers:  „Maradj  velünk,  mert  már  beesteledett,  és  a  nap  lehanyatlott!
Bement  azért,  és  velük  maradt.  Amikor  asztalhoz  telepedett velük,  vette  a  kenyeret,  megáldotta,
megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt, de ő eltűnt előlük.”

 Ugyanez történik ma is. És ha a mi szemünk megnyílna, hogy megláthatnánk, Isten egyetlen
körülményt sem csak azért enged meg az életünkben, hogy mi úgy gondolkozzunk, hogy szeretnénk
győzedelmesek  lenni,  hogy  másként  nézzünk  ki,  hogy  mást  tegyünk,  hogy  valamiképpen  látható
legyen, hogy mi keresztények vagyunk – gondolkozhatunk így, de a fő cél, amiért Ő megengedi ezeket
a helyzeteket, az az, hogy megláthassuk Őt, hogy megismerjük Őt.

 Gondoljunk csak arra, hogyan utasították el Őt az emberek, mikor itt volt a földön, és látták Őt,
ezt a különleges embert maguk között. Azok a szolgák jutottak eszembe, akik el akarták fogni az Úr
Jézust, és mikor hallották, hogyan beszél, az teljesen megdöbbentette őket; olyan értelemben, hogy
nem tudták Őt megfogni. Azt mondja az Ige: „soha nem hallottunk még embert így beszélni!” Annyira
elcsodálkoztak. És mégis elutasították, mert nekik inkább volt okuk elutasítani Őt, mint nekünk. Mert
az ő indokaik ezek voltak: Hiszen ez az ács fia, az ácsot ismerjük, a testvéreit is ismerjük, a nőtestvérei
itt vannak közöttünk. Valószínűleg volt családjuk, gyermekeik, és nem tudták elhinni,  hogy kicsoda
Jézus.

 Ennek ellenére mégis voltak olyan helyzetek, mint akkor, ott a kereszten. Úgy gondolom, hogy
nincs szélsőségesebb helyzet annál, mint amikor az a rabló a Szent Szellem által megvilágítva Őfelé
fordul,  és  meglát  valamit.  Mert  egy  élő  Megváltó  még  csak  érthető,  de  egy  olyan,  aki  meghal  a
kereszten, ugyanúgy mint ő? És Feléje fordul, és azt mondja: „Uram, emlékezzél meg rólam, mikor
eljössz a te királyságodban!” Ez valami rendkívüli dolog. Mindig valami rendkívüli dolog az, mikor a
szemünk megnyílik, hogy megláthassuk Őt, és békességet és örömöt találjunk, ugyanúgy, mint ezek az
emberek, a 32-34. versben: „Ekkor így szóltak egymáshoz: Hát nem gerjedezett-e a szívünk, amikor
beszélt  velünk  az  úton,  és  magyarázta  az  Írásokat?  És  még  abban  az  órában  felkerekedtek,  és
visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket, akik azt mondták:
Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!” 

36-41: „Miközben ezekről  beszéltek, maga Jézus állt  meg közöttük, és így köszöntötte őket:
Békesség nektek! Megrémültek, és ijedtükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő pedig így
szólt hozzájuk: Miért ijedtek meg, és miért támad kétség szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a
lábamat, hogy valóban én vagyok; érintsetek meg engem, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és
csontja, de amint látjátok, nekem van! És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. De
amikor örömükben még mindig nem hittek, és csak csodálkoztak, azt kérdezte tőlük: Van itt valami
ennivalótok?”

45-46: „Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, és azt mondta nekik: Így van
megírva: Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halottak közül.” Ekkor kezdték
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megérteni. Addig nem értették. Ez történik mindenkivel.

 Emlékszem, mikor én megtértem az Úrhoz, szerettem volna hallani, ki hogyan tért meg, mi
történt vele? Nem mondom, hogy nem volt senki ilyen, aki el tudta volna mondani rendesen, hogyan
tért meg, de a korombeliek, akiket én megkérdeztem, csak azt mondták el, hogyan kell megtérni. Ezt
én is tudtam az eszemmel. De én azt szerettem volna, ha valaki elmondja, hogyan tért meg. Miután
már én is megtértem, megkérdeztem egy idős, hetvenen fölüli testvért ott a faluban: mondd el, te
hogyan tértél meg? Így válaszolt:  „Lakott nálunk albérletben egy hívő testvér. És egy reggel, mikor
ültünk ketten és beszélgettünk, az ablakon besütött a nap, ő pedig elkezdett beszélni az evangéliumról.
És miközben beszélt, egyszer csak megláttam a szemem előtt az egész életemet, és utáltam magam.
Egyszerűen, gyermekkoromtól kezdve láttam az egész életemet, minden szennyet, minden szemetet az
életemben, és utáltam magam. És akkor beszélt nekem az Úrról, az én életem pedig megmenekült.”
Erre azt mondtam: Hogy-hogy még nem találkoztam ilyen emberrel? Olyanokkal találkoztam csak, akik
döntöttek az Úr mellett. Nem azt akarom mondani, hogy ha valaki az Úr mellett dönt, az nem jelenti
azt, hogy az Úr ne érintette volna meg őt, csak a módszer nem jó – de az Úr telve van irgalommal
mindenütt. 

Sok  helyen  megfordultam  a  megtérésem  előtt,  és  az  egyik  helyre  éppen  jött  egy  nagy
prédikátor, és sokan felemelték a kezüket; én is felemeltem a kezem, de az én életem nem változott
meg. És tudtam, hogy nem változott meg az életem. Nem voltam annyira naiv, hogy bemerítkezzek,
mert tudtam, hogy az életem nem változott meg. De egy nap az Úr megvizsgált, én pedig leborultam
az Ő lábaihoz; nem volt bennem semmi ellenállás, odafordultam Felé, és mindent átadtam Neki. És
attól a pillanattól kezdve tudtam, hogy én Hozzá tartozom. Senki sem kérdezte meg, hogy akarom-e az
Urat  szolgálni  halálomig,  mert  ha  megkérdezték  volna,  azt  mondtam volna:  akarom.  És  szeretnék
Hozzá hű maradni végig.

És  azt  hiszem,  hogy  ez  történt  azokkal  az  emberekkel  is,  hogy  megnyíltak  a  szemeik,  és
megismerték Őt, Ő pedig eltűnt előlük. De később, amikor együtt voltak, megnyílt az ő elméjük, hogy
megértsék  az  Írásokat.  Először  megnyílt  a  szívük,  és  a  szívükben  megismerték  Őt.  Amikor  Ő
megismertette  Magát  velük,  egész  egyszerűen  megváltoztak.  Testvérek,  minden  előrelépés  az
életünkben  akkor  történik,  ha  elkezdjük  látni  az  Urat.  Akkor  minden  megváltozik.  Legyen  a  mi
szívünkben is ez a vágy! Ez nem azt jelenti, hogy ha ma nem ismered Őt, az baj, hanem imádkozz, és
mondd: „Uram szeretnélek úgy látni, ahogy vagy!” 

Tudjátok, mit jelent imádni az Urat? Nem azt jelenti, hogy így imádkozom: Uram, magasztallak
téged, leborulok előtted, imádlak téged. Nem jelenti azt sem, hogy dicsőítő énekeket énekelek. Hanem
azt jelenti, hogy tudjam az Urat oda helyezni, ahol az Őt megillető hely van. De hogyan lehetséges ez,
ha nem látjuk Őt? Úgy nem lehetséges. Az ilyen gyülekezeti dicsőítések sok hazugságot tartalmaznak,
mert az emberek nem látták meg Őt. Ha látnánk, hogy kicsoda Ő... Akkor úgy lennének, mint ezek az
emberek is, akik elindultak Emmaus felé, pedig abban az órában már nagyon késő volt, mégis azonnal
visszatértek  Jeruzsálembe,  és  már  nem  voltak  szomorúak,  nem  voltak  összezavarodva,  hanem  a
többieket is megtalálták, akik azt mondták: „feltámadott az Úr bizonnyal!” Csatlakoztak hozzájuk, és az
Úr megjelent közöttük. A hitéletet nem lehet lemásolni; a hitéletet nem lehet az eszünkkel megérteni,
és úgy követni az Urat, hanem mikor Ő jön és kijelenti Magát, akkor megismerjük Őt.

 Ésaiás 33,13-17: „Halljátok meg, ti távol lakók, mit cselekedtem, ismerjétek meg, ti közel valók,
az  én hatalmamat!  Megrettentek a bűnösök Sionban,  félelem fogja el  az  istenteleneket:  ki  lakhat
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közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhat közülünk örökös hőséggel? Aki igazságban jár, és egyenesen
beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezével elhárítja és nem fogadja el a megvesztegetést, aki
bedugja a fülét, hogy ne halljon a vérontásról, és szemét befogja, hogy ne lásson gonoszságot: az ilyen
magasságban lakik, kőszál a bástyája, kenyerét megkapja, és vize nem fogy el. A királyt ékességében
látja a szemed, és látod a tágas országot.” 

Hogy láthassuk a királyt teljes ékességében, és megláthassuk a tágas országot – tehát, hogy a
látóhatárunk kitáguljon,  ez attól függ, hogyan járunk: „aki  igazságban jár és egyenesen beszél,  aki
megveti a zsarolt nyereséget, aki kezével elhárítva nem fogad el megvesztegetést, aki fülét bedugja,
hogy ne halljon a vérontásról, és szemét befogja, hogy gonoszt ne lásson.” Ezt a gondolatot vette át
János a levelében.

Testvérek, nagyon kritikus időket élünk, rendkívüli módon a feje tetejére állt minden. És nem
csak a fiatalok, akiket szegényeket sajnos nagyon megzavar az internet, hanem egyes szülők is ilyen
helyzetben vannak. Egy férj elmondta, hogy a felesége, aki hívő, egész nap facebookozik és az internet
előtt ül. Én elhiszem ezt. Régen eltelt egy hét, míg írtál egy levelet egy lánynak, és nem is nagyon
bátorkodtál levelet írni, de most? Azonnal írsz: „Szia, hogy vagy, mi van veled?” Tehát a dolgok a fejük
tetejére álltak. Az Úr munkálkodjon a szívünkben, testvérek, hogy ne kerüljünk ilyen dolgok rabságába.
Aki a fülét bedugja, és szemeit befogja, hogy ne lásson gonosz dolgot, az fog magasságban lakozni.
Másként nem.

Lehetséges  számukra,  hogy  így  éljünk?  Bizonyára  lehetséges.  Nagyon  nagy  a  kísértés  –
mondom ezt az én szemszögemből nézve. Meg kell néznem dolgokat az interneten, meg kell tanulnom
azt a valamit... Nem rossz dolgokat néznék, hanem szép dolgokat, amiben az énünk gyönyörködik. De
ezek nem használnak. Az élet harc. Az Úr mellett kell  maradnunk, tudnunk kell,  mik az elsődleges
dolgok az életben, és eszerint éljünk. Mert másként azt vesszük észre, mint ahogy az a férj mondta a
feleségéről: egész nap a facebook előtt ül, bármikor, ha keresed, ott van. Leellenőriztem, és írtam neki:
Hogy vagy? Két másodperc, és válaszolt. Később újra írtam: Mi van veled? Azonnal válaszolt. És azt
mondtam:  Igaz,  amit  a  férje  mond.  Az  Úr  legyen  irgalmas  hozzánk,  testvérek.  A  lehetőségek,  a
körülmények  azért  vannak,  hogy  megismerjük  az  Urat,  és  visszautasítva  ezeket  a  kísértéseket,
megerősödjünk. Ámen.
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