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Amikor az Úr Jézus Krisztus megfeszítéséről olvasunk a Bibliában, leszámítva azt, hogy az Úr
helyenként  megszólalt,  láthatjuk,  hogy  minden  pontosan  úgy  zajlott,  mint  azt  az  Ézsaiás  53-ban
olvassuk.  Hagyta magát  a  halálba vinni,  semmilyen módon nem reagált  és  nem állt  ellen,  hanem
ráhagyta  magát  azoknak  a  kezére,  akik  megfeszítették.  A  Lukács  23,44-46-ig  ezt  olvassuk:  „Már
mintegy hat óra volt, amikor az egész földet a kilencedik óráig tartó sötétség borította el, mert a nap
világossága  kihagyott.  Majd  középen  kettéhasadt  a  templom  függönye.  Ekkor  Jézus  nagy  hangon
kiáltott: »Atyám, a Te kezedbe teszem le szellememet.« S amikor ezt mondta, kilehelte szellemét” (Csia
ford.). Ez volt a menny első látható reakciója az Úr megfeszítésekor.

 A Lukács 24,1-8-ig azonban ezt mondja:  „A hétnek első napján pedig kora reggel  a sírhoz
menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök. És a követ a sírról
elhengerítve találák. És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét. És lőn, hogy mikor ők e felett
megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjük fényes öltözetben: és mikor ők megrémülvén a földre
hajták  orcájokat,  azok  mondának  nékik:  mit  keresitek  a  holtak  között  az  élőt?  Nincs  itt,  hanem
feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt, mondván: szükség az
ember  Fiának  átadatni  a  bűnös  emberek  kezébe,  és  megfeszíttetni,  és  harmadnapon  feltámadni.
Megemlékezének azért az ő szavairól.”

 Tudjuk, hogy az angyalok szolgáló szellemek, akik segítik azokat, akik öröklik az üdvösséget.
Ezek  az  angyalok,  akiket  Isten  elküldött,  nem  maguk  találták  ki,  hogy  mit  mondjanak;  nem  is
gondolkoztak rajta, hogy mit kell mondaniuk, mert üzenettel jöttek a mennyből. Az üzenet a mennyből
származott.  Mert  valahányszor  Isten  egy  angyalt  elküldött,  nagyon  világos  üzenetet  bízott  rá.  Az
angyalnak  nem  volt  olyan  irányú  felelőssége,  hogy  magától  mondjon  bármit  is:  nem  kellett  az
evangéliumot prédikálnia, nem kellett Jézus szavaira emlékeztetnie, hanem, Akik elküldték őket, Azok
voltak felelősek, hogy emlékeztessék a tanítványokat, hogy mit mondott az embernek Fia: a bűnösök
kezébe  kell  adatnia,  meg  kell  feszíttetnie  és  harmadnapon  feltámadnia.  És  az  asszonyok
megemlékeztek Jézus szavairól. Ez volt az üzenet.

 Mindig nagyon elcsodálkozom, mikor olvasom az evangéliumokat, és eszembe jut ez, hogy az
Úr Jézus Krisztus itt volt ezen a földön testben, és ők láthatták, a szemébe nézhettek, de nem ismerték
fel. El tudjuk ezt képzelni, milyen helyzet volt ez, hogy nem ismerték fel Őt? Ezek az asszonyok sok
mindenen csodálkoztak, amit Ő tett, de Ő egészen más volt. Feljegyeztem magamnak néhány igeverset
– mert ahogyan látjuk Őt megnyilvánulni különböző helyzetekben az evangéliumokban, Ő ugyanúgy
ma is, mindig ugyanaz.

 Máté 9,36: „mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak
gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok”. Azután találkozott két vakkal Jerikónál. El
tudjuk  képzelni?  Két  vak.  Valószínűleg összetalálkoztak  egymással,  és meghallották,  hogy Jézus  ott
megy  el,  Máté  20,34:  „Jézus  pedig  megszánván  őket,  illeté  az  ő  szemeiket,  és  szemeik  azonnal
megnyíltak, és követék őt.” Márk 6,34: „és kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, és megszáná őket,
mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok.” Mikor az Úr Jézus megsokasította a kenyeret,



34.  vers:  „és  kimenvén  Jézus  nagy  sokaságot  láta.”  Az  emberek  követték,  megkeresték  Őt,  de  az
indítékaik  nem szellemiek  voltak,  hanem úgy  volt,  ahogy  ma is,  amikor  az  emberek  hallják,  hogy
valahol  van  egy  gyógyító,  és  mennek  tömegestől  hozzá.  Amint  hallanak  valakiről,  hamarosan  ott
tolonganak körülötte. „Kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, és megszáná őket, mert olyanok valának,
mint  a  pásztor  nélkül  való  juhok.”  Egy  nagyon  érdekes  eset  van  a  Lukács  7,13-ban,  mikor
feltámasztotta a naini özvegyasszony fiát. 12-13. vers: „mikor pedig a város kapujához közelített, ímé
egy halottat hoznak vala ki, egyetlen fiát az anyjának, és az özvegyasszony vala, és a városból nagy
sokaság volt ő vele. És látván őt az Úr, megkönyörüle rajta, és monda néki: ne sírj!”

 Senki nem hívta Őt, hogy menjen oda az asszonyhoz. Általában azért ment, mert hívták, de
ezekben a helyzetekben, amelyeket itt látunk, mikor könyörületességet gyakorolt egyesek iránt, a nagy
tömeg iránt, akik követték Őt, egyszerűen az irántuk való szánalom tört elő az Ő szívéből. Ő ma is
ugyanilyen irgalmas. De mikor Jeruzsálemhez közeledett, a városhoz, sírt miatta. És azt mondta: „Vajha
megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók! De most
elrejtettek a te szemeid elől” (Lukács 19,42). Sírt a város miatt. Sírt Jeruzsálemért. Jeruzsálemet az Úr
sokszor  megvizsgálta,  meglátogatta.  Sokszor  hallott  Róla,  de  mégsem  vette  figyelembe.  Ebben  a
helyzetben a Lukács 19-ből: „de most elrejtettek a te szemeid elől.” És az Úr sírt. Annyira megérintette
Őt a Jeruzsálem iránt érzett szánalom, hogy sírt. És azt akarja, hogy mi is olyanok legyünk, mint Ő.

 Mikor megemlékezünk az Úrról, akkor meg kell emlékeznünk arról, hogy Ő valóban ilyen ma is.
Telve  van  irgalommal.  Mi  sokszor  nem  tudjuk,  miképp  történhet,  hogy  valaki  meghallja  az
evangéliumot, megtér az Úrhoz; és nem sok mindent tudunk róla – de sokszor így történik, mert az Úr
irgalmas az emberek iránt, irántunk.

 Mikor  megtörjük  a  kenyeret,  az  Úrról  emlékezünk  meg.  Ha  a  Szent  Szellem  nem  gyújt
világosságot az életünkben, soha nem fogjuk Őt úgy látni, amilyen Ő valójában. Lehet, hogy nagyon
szigorúnak fogjuk látni, lehet, hogy nagyon igazságosnak fogjuk látni, de semmiképpen nem fogjuk
olyannak látni Őt, amilyen.

 Nézzétek, mit mond: „Az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és
hálákat  adván,  megtörte  és  ezt  mondotta:  vegyétek,  egyétek!  Ez  az  én  testem,  mely  ti  érettetek
megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána
vacsorált volna, ezt mondván: e pohár amaz új testámentum az én vérem által, ezt cselekedjétek,
valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e
pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az
Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék
abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból” (1Korinthus 11,23-28).

 Ez a legnagyobb ünnep, amikor megemlékezünk az Úrról, valahányszor lehetőségünk van erre.
Megtehetnénk  ezt  nem  csak  vasárnap,  hanem  hétköznap  is.  Megtehetnénk,  valahányszor  van  rá
alkalom, látva Őt,  ahogy kijelenti magát,  és megemlékezünk róla; és megemlékezve róla, eszünk a
kenyérből és iszunk a pohárból. Ezt tesszük most is. És vizsgáljuk meg magunkat, mielőtt vesszük a
kenyeret és a bort.  Ne tegyük ezt  olyan módon, hogy a lelkiismeretünk vádol  bizonyos dolgokért.
Jöjjünk az Úr elé, hagyjuk, hogy az Ő világossága megvizsgáljon, és így vegyük a kenyeret és a bort.

 Köszönjük,  Úr  Jézus,  hogy  Te  vagy  az  élet  kenyere.  Te  megelégítettél  bennünket,  és  nem
vagyunk éhesek. Te vagy az élet vize. Köszönjük, hogy a Te szent véred által megmosva, megtisztítva
most is közeledhetünk a kenyérhez és a borhoz nyugodt lelkiismerettel, hogy köztünk és a testvérek
között nem áll fönn semmi, hanem harmónia van, béke van, szeretet van, megértés van, türelem van.
Köszönjük mennyei Atyánk a Te szeretett Fiadat. Köszönjük a tökéletes áldozatot, az Ő vérét. Ámen. 


