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Kedves testvéreim!

Elmúlt az ünnep, és a felolvasott tör-
ténetben szereplő tanítványok nyilván 

még az események hatása alatt voltak. 
Ebben a néhány napban több történt 
velük, több dolognak voltak szemta-

núi, mint mi talán egész életünkben. 
Szemük előtt lezajlott az üdvtörténet 
legfontosabb része, legyőzetett a halál. 
És elindultak, talán tovább az útjukon, 

talán magukban is magyarázatokat ke-
resve a történtekre. Az Ige szerint nem a 
szűk tanítványi körből került ki ez a két 

Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan fu-
tamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, 
ami történt. Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük 
szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta és nem ismer-
ték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk: „Miről beszélgettek egymással útközben?” Erre 
szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta 
neki: „Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezek-
ben a napokban?” „Mi történt?” - kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki: „Az, ami 
a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az 
egész nép előtt; hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan 
feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De 
ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezenfelül néhány közülünk való asz-
szony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem 
találták ott a testét; eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt 
hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent 
úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték; őt azonban nem látták.” Akkor ő így 
szólt hozzájuk: „Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, 
amit megmondtak a próféták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és 
így megdicsőülnie?” És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta 
nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. 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, ő azonban eltűnt elő-
lük. 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 elbe-

szélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. 
Lk 24,13-35



ember, aki az emmausi úton találkozott 
Jézussal. Valami elhomályosította a látá-
sukat. De vajon mi lehetett ez a valami? 
Nagyon fontos feltenni ezt a kérdést az 
ünnep végéhez közeledve, mert amikor 
mi is visszazökkenünk a hétköznapok-
ba, minket is ez fog kísérteni. 
Ami az ünnepben magától értetődött, 
az a hétköznapokban már talán nem is 
fontos. Sok minden homályosíthatja el 
a látást és a gondolkodást. Ha vissza-
gondolunk a magvető példázatára, ott 
is oly sok minden gátolhatta meg, hogy 
az elvetett mag kikeljen. És így van ez 
sokszor az ünnepek üzenetével is. Vajon 
nyáron, amikor „nem időszerű”, gon-
dol-e valaki a betlehemi bölcsőre, vagy 

ősszel gondol-e valaki a golgota kereszt-
jére? Mert akkor is ugyanaz az üzenete, 
mint amikor az ünnep van, akkor is ak-
tuális. Kicsit hasonló ez a helyzet Dá-
vid templomépítési tervével. Ahogy ott 
nem engedte Isten, hogy egy kőépületbe 
beszorítsák, úgy nem engedi azt sem, 
hogy egy-egy ünnepre korlátozzák azt 
az üzenetet, amit mondani akar nekünk 
az ünnep lényegével.
A tanítványok sokféle tévedésben éltek, 
mikor Jézussal találkoztak. Prófétának 
nevezik Jézust, de nem Isten Fiának. 
Ezzel kapcsolatban mi is feltehetjük a 
kérdést, az ünnepen, ünnepeken kívül 
nekem kicsoda Jézus? Nekem, Péterhez 
hasonlóan kijelentette-e a Szentlélek, 

hogy Ő Isten Egyszülött Fia, 
mert csak akkor ismerhetem 
meg teljesen Őt, ha vallom, 
hogy Isten egyszülött Fia. 
Emellett persze próféta is, hi-
szen megjövendölt sok min-
dent, többet között saját halá-
lát és feltámadását is. 
Érdekes az is, hogy a ta-
nítványok mit vártak volna 
Jézustól: szabadulást Izrael 
számára. De csak testi érte-
lemben. Ellenségnek a római 
megszállókat tekintették, és 
nem a valódi ősellenséget, 
a halált. Ezzel azt árulták 
el, hogy semmit nem értet-
tek meg az egészből. Krisz-
tus meggyógyította a római 
százados szolgáját, majd a 
Golgotán egy római katona 
jegyezte meg róla, ez bizony 
Isten Fia volt, annál gyakrab-
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ban volt gondja a főpapokkal, a farize-
usokkal és az írástudókkal (legalábbis, 
akik magukat annak mondták). Ma is 
aktuális a kérdés,   én mit szeretnék 
Krisztustól? Merem-e egyáltalán hinni, 
hogy Ő többet ad, mint a mindennapi 
kenyér? Azért is lehet, sőt kell imádkoz-
ni, hiszen a Miatyánkban is benne van, 
de Krisztustól még többet kaphatunk, 
Benne még nagyobb ígéretek vannak. 
Meg kell ma is érteni, hogy Krisztus azt 
a szabadulást hozta el, amire az embe-
riség a bűneset óta várt. De ez sokszor 
oly távolinak, oly kivihetetlennek tűnik, 
hogy talán nem is hiszünk benne. Pedig 
a Golgotán valósággá vált.  
Számomra jelent-e valamit az üres sír? 
Mert ha igen, akkor bizonyságot is kell 
róla tennem. El kell tudni mondanom 
annak az üzenetét. Amit én hallok róla, 
merem-e feltételezni, hogy nem csak 
legenda, és hogy ez az az üres sír, ami 
megszabadít a legősibb ellenségtől? 
Ezeknek a tanítványoknak is ugyanazok 
az írások álltak rendelkezésére, mint a 
tizenegynek. Mégsem értették meg azok 
jelentőségét. 
Krisztus mégis velük maradt. Rámuta-
tott, hogy mindennek úgy kellett történ-
nie, ahogy történt, méghozzá az általuk 
is ismert írások alapján. Nem dorgáló-
an, hanem szeretettel magyarázta Jé-
zus az írást ezeknek a tanítványoknak, 
mert tudta, hogy valóban nem értik azt. 
Sokszor az Ige olvasás közben is el kell 

csendesedni, hogy Ő maga adjon ma-
gyarázatot, és nyissa meg szívünket az 
Ige megértésére. Nincs nagyobb tragé-
dia az olyan életnél, amely talán egy 
életen át is olvassa az Igét, mégsem ért 
meg belőle semmit.    
Maguk a tanítványok jegyzik meg, mi-
után eltávozott közülük Jézus, hogy át-
hevült a szívük. Nem csak Igét magya-
rázott, hanem a szívüket is áthevítette. 
A betű megül, de a lélek megelevenít. 
Az Igét magyarázni csak akkor van ér-
telme, ha lélek is van benne. Az ilyen 
igemagyarázat ad a szomjazó léleknek 
vizet. Nincs értelme ma sem annak, 
hogy igéket olvassunk, mondjunk, lélek 
nélkül. A kettőnek együtt van jelentősé-
ge, és értelme. Ha Krisztust hívom az 
életembe, attól a szívem áthevül. Attól 
megváltozik az egész életem minősége. 
Vége van az ünnepnek, holnap már min-
denki teszi a dolgát azon a helyen, aho-
vá Isten rendelte. Jusson eszünkbe hús-
vét üzenete a hétköznapok forgatagában 
is. Ne engedjük kihűlni az ünnepet a mi 
szívünkben sem.
                

 Ámen

(Ez az igehirdetés ötrészes húsvéti 
igehirdetés-sorozatunk 

befejező  része.)

(Illusztráció: Gustave Doré:  
Jézus és az emmausi tanítványok)

„Sosem áll más idő a rendelkezésünkre, mint a jelenidő.”
(C.H. Spurgeon)



Gyülekezetünk 
életéből

– Eddig négy család je-
lezte részvételi szándékát 
az idei Tahi Egyházzenei 
Héten. Az alkalomra 2010. augusztus 
16-22. között kerül sor. A hét prog-
ramjában gyülekezeti énektanulás, kó-
ruséneklés, lelki alkalmak, kirándulás 
és vetélkedő egyaránt szerepelnek. Az 
árkedvezményes jelentkezés határideje 
június 13. 
Bővebb információ, illetve jelentkezés a 
milledoremi@reformata.cz címen.
– Kilencen vettek részt a múlt szombati, 
brünni istentiszteleten. A következő al-
kalom tervezett időpontja június 19.

Kirándulás

– A nemzeti ün-
nep alkalmából 
a Volbusz Utazási Iroda négynapos 
csehországi körutat szervez 2010. 
augusztus 19-22. között. A kirándu-
lás programjában szerepelnek Český 
Krumlov, České Budějovice, Hluboká, 
Prága, Jičín, a Cseh paradicsom, 
Dětenice, Kutná Hora és más városok 
látványosságai, valamint a gyülekeze-
tünk által rendszeresen látogatott Libiš 
község temploma is. A kirándulás iránt 
érdeklődők a volbusz@chello.hu e-mail 
címen jelentkezhetnek. 
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