
HÚSVÉT III. VASÁRNAPJA 

 

Kedves Testvérek! 

Az emmauszi tanítványok története sajátos értelmet kap ebben az időszakban. Jelen időszakot úgy is 
tekinthetjük, hogy ez a mai tanítványok számára egy emmauszi út. Most Jézus mellénk szegődik az 
úton, amikor a járvány miatt kiábrándultan és szomorúan járjuk az élet útját. Most a tanítványoknak 
az ő Igéjével kell táplálkozni. Most kifejti az Írásokat, és ettől kell, hogy lángoljon a mai tanítványok 
szíve. Amikor pedig újra lehetséges lesz a templomba járás és a szentáldozáshoz járulás, felismerik őt 
a mai tanítványok a kenyértörésben, és életük során ez lesz a Jézussal kapcsolatos élményeiknek az 
egyik csúcspontja. 

A mi Urunk a mai napon az emmauszi tanítványok történetén keresztül mutatja meg nekünk, hogy 
mennyire másként látja és tervezi ő a dolgokat, mint mi, emberek, s hogy ugyanakkor mérhetetlen 
együttérzéssel átéli mindazt, amit mi megélünk. 

A két tanítvány kiábrándultan megy Emmausz felé, s arról beszélgetnek, ami Jézussal, illetve velük is 
történt az elmúlt napokban. Jézus pedig melléjük szegődik. 

Jézus minden kiábrándult ember mellé odaszegődik, s vele akar menni az úton. Ugyanazt akarja tenni 
mindegyikünkkel, mint az emmauszi tanítványokkal. Mellénk szegődni, s hagyni, hogy elmondjuk a 
velünk történteket a mi szemszögünkből. Hagyja, hogy elmondjuk a kiábrándultságunk okát. 
Megkérdezi a két tanítványt, hogy mi történt Jeruzsálemben ezekben a napokban, (mintha ő nem 
tudná). De ezt azért teszi, hogy mondják ki magukból, hogy milyen traumák érték őket. Mint egy jó 
lelki vezető, egy kiváló pszichológus, meghallgatja őket Jézus. Lelkigondozásban ez az első lépése a 
terápiának. 

„Mi azt reméltük, hogy…” – mondják a tanítványok. Jézus jól tudja, hogy mit reméltek a tanítványok, 
hogy milyen elképzeléseik voltak a megváltásról. Jól tudja azt is, hogy nekünk, mai tanítványoknak 
milyen terveink voltak az idei évre. Tudja, hogy sok mindent reméltünk, csak azt nem gondoltuk, hogy 
hónapokig bezárva leszünk, vagy mozgásunkban és találkozásinkban korlátozva. Mindegyikünk külön-
külön elmondhatja, hogy „én azt reméltem, hogy…” 

Jézus pedig, miután meghallgatta, hogy ki mit remélt, az Írások alapján rámutat, hogy hogyan képzelte 
el Isten a dolgokat. 

Ha az ember eleget olvassa a Szentírást ezekben a napokban, akkor sok dologra választ kaphat Istentől 
ebben az időszakban úgy a saját életével kapcsolatban, mint az egész emberiségre vonatkozóan. Jézus 
ma is szeretné, hogy az Írások alapján megértsük mindennek az értelmét. Persze mi, mai tanítványok 
is földi szemmel nézzük a dolgokat, s a válaszokat is földi forrásokból keressük általában, nem a 
Bibliából. Meghallgatjuk a híreket, sok internetes oldalt elolvasunk, és fölösleges információkat is 
magunkba fogadunk. Nem biztos, hogy elég lehetőséget adunk Istennek, hogy megszólaljon. 

De ne feledjük, hogy ő még így is mellénk szegődik ebben az időszakban, hallgatja panaszainkat, átérzi 
félelmeinket, s végigkísér bennünket ezen az úton, s közben meg fogja értetni velünk a történteknek 
az értelmét. 

„Maradj velünk, Urunk, mert esteledik, és lemenőben már a Nap!” – mondták az emmauszi 
tanítványok. Gondoljuk e mondat kapcsán azokra, akik akár a járvány, akár más betegség vagy időskori 
gyengeség, esetleg egyéb ok miatt úgy érzik, hogy lemenőben már a Nap. Imádkozzunk értük, hogy 
maradjon velük az Úr, s hogy ezt ők érezzék is. 

Szeretettel: Elemér atya 


