
H I R D E S D  A Z  I G É T !

„Tanítványai közül ket-
ten aznap egy faluba
mentek...”

Ketten: barátok, ta-
nítványtársak, szolgatársak… 

Kedves testvérem, van
barátod a szolgálatod, csalá-
dod mellett? 

Ne maradj egyedül!

„...amely Jeruzsálemtől
hatvan futamnyira volt, és
amelynek Emmaus a neve...”

Húsvétvasárnap men-
nek, a feltámadás napján.
Összesen kb. 11 km, 2,5 óra
gyalog, hosszú idő.

„...és beszélgettek egy-
mással mindarról, ami történt.”

Nem tartoztak a szűkebb tanítványi körhöz, és utána sem
olvasunk tetteikről, Jézusnak mégis gondja van rájuk!

„Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga
Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük.”

Már itt igazolódik: „Mert ahol ketten vagy hárman ösz-
szegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük” (Mt 18,20).

Legyen ez bátorításul a szórványban élők,
munkálkodók számára: ránk is gondja van! (Mk 16,12)
Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben,
amikor vidékre mentek. Amikor „vidéken” élünk, vagy
annak érezzük. Akár munkába megyünk, utazunk, otthoni
tevékenységeinket végezzük, és ha mi is akarjuk, ő velünk
van. De nem erőlteti ránk a társaságát.

Vannak, akik jönnek velünk életutunkon vagy egy adott
alkalommal, és kérdeznek… Amikor egyik munkatársammal
beszélgettünk arról, amit Isten tett életemben, felszólított:
Mondj egy konkrét példát! Megtanultam, hogy ne
általánosságban szóljak és ne a kánaáni nyelven, hogy egy
kívülálló számára is érthető legyen az, amit mondok.

„Látásukat azonban valami akadályozta, és nem
ismerték fel őt.”

Időnként mi sem ismerjük fel őt életünk történéseiben:
száraz marad igetanulmányozásunk, üres az igehirdetés, ránk
telepszik a vidék légköre…, és ezért is jó a testvéri, baráti
építő együttlét.

„Ő pedig így szólt hozzájuk: ‘Miről beszélgettek
egymással útközben?’ Erre szomorúan megálltak. Majd

megszólalt az egyik, név
szerint Kleopás, és ezt mond-
ta neki...”

Mondj valami jót,
szépet és igazat! – kérik
időnként. Adja az Úr, hogy
legyen helyes, bölcs és üdvös
megosztanivalónk másokkal!

„Te vagy az egyetlen
idegen Jeruzsálemben, aki
nem tudod, mi történt ott
ezekben a napokban? Mi tör-
tént? – kérdezte tőlük.” 

Jézus nem bántódik
meg a kérdésen!

„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 Izraelt. De ma
már harmadik napja, hogy ezek történtek.”

Már nincs remény. (Zsidó néphit szerint az emberi lélek
még három napig a test körül tartózkodik, [Gondoljunk
Lázárra: „Már negyednapos, szaga van”] itt már az is eltelt.)

„Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbben-
tett 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 talál-
tak, ahogyan az asszonyok beszélték; őt azonban nem látták.”

A tanítványok „képben vannak”, jól értesültek a világ
dolgairól, és saját közösségükről is. Elmondják gondolataikat,
feltételezéseiket. Nem baj, ha mi is megosztjuk ezt másokkal,
de ne feledjük hozzátenni: ezek az én gondolataim, és nem a
Bibliából idézek. Ha Pál apostol nem szégyellte, mi se szé-
gyelljük!

Milyen jó, hogy ma is vannak nőtestvérek, akik mond-
ják, amit átéltek az üres sírnál. – Bocsánat, nőtestvérek, ha üres
fecsegésnek tartjuk szavaitokat időnként, megdöbbenünk,
csodálkozunk, talán nem is hisszük! – De ti azért mondjátok!

„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.”

1

T. Beke László

Együtt…
Lk 24,13–36

Meditáció versről versre

Vacsora Emmausban
Caravaggio (1570–1610)



Vágyjuk-e, akarjuk-e megismerni az Írást, benne
Urunkat, megváltónkat, vezetőnket, hitünk alapjait és magas-
latait? „Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti
hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé
tudományt…” (2Pt 1,5 Károli) 

Vannak bibliai igék, melyeket nem értünk, vagy nem
akaruk érteni, például ha szenvedésről, megalázkodásról,
adakozásról szólnak. A gyülekezet sok esetben követi elöljárói
példáját.

„Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő
azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni.”

A ténylegesen fontos kérdésekről beszélgetve
észrevétlenül elszalad az idő.

„De azok unszolták és kérték: ‘Maradj velünk, mert
esteledik, a nap is lehanyatlott már!’ Bement hát, hogy velük
maradjon.” 

Szoktuk kérni őt erre? Nem csak este? Akkor is, ha ő
változtatni akar dolgainkon, gondolatainkon!?

„És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret,
megáldotta, megtörte és nekik adta.”

Jézus betért és ő kezdeményezett, és pontosan tudta,
mire van még szüksége tanítványainak.

Ismeri a mi szükségeinket is, de be kell hívnunk a mások
elől eltitkolt területekre is, és engedni, hogy ő irányítson!

„Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban
eltűnt előlük.”

És ott láthatóvá vált a kenyéradó, csodatevő és
átszegezett kéz. Hadd tűnjön fel lelki szemeink előtt, legalább
úrvacsorakor, ez az átszegezett kéz!

„Ekkor így szóltak egymásnak: ‘Nem hevült-e a szívünk,
amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az
Írásokat?’”

Ó, bárcsak a mi szívünk is hevülne igetanulmányozás,
készülés, igehallgatás közben! És ugyanígy a hallgatóinké is,
és otthon, a családjainkban is. 

Valakitől egyszer megkérdezték, hogy melyik biblia-
fordítást szereti. „Az édesanyámét, mert ő le tudta fordítania a
gyermeki nyelvünkre, és alkalmazta életünkre.” Olvassuk újra
és újra, kérjük Urunkat, hogy tanácsoljon, vezessen,
emlékeztessen az igékre! „Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok
gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad
mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” (Lk
11,13b)

Az emmausi tanítványok elfogadták, hogy Jézus más
irányba fordítja gondolkodásukat, a „tekintetüket”. De sok-
szor megváltozna véleményünk másokról, ha nem csak saját
szemszögünkből néznénk tetteiket, hallgatnánk szavaikat!

„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 és ennyi a mi feladatunk is, elmondani, hogy miként
ismertük fel őt az igéből, életünkből, a körülöttünk történő
eseményekből.

Megosztjuk-e ezt testvéreinkkel? Van-e vágy
szívünkben, hogy megosszuk?

Nem baj, ha nincs állandóan, de az baj, ha soha sincs.

„Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg
közöttük, és így köszöntötte őket: ‘Békesség nektek!’” 

Annál nagyobb ajándékot – úgy gondolom – egy
gyülekezet, egy közösség sem kaphat, mint amikor Jézus áll
meg középen. Ő kíván békességet, amit meg is ad.
„Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A Pártfogó
pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít
majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit
én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek: az én
békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek,
ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is
csüggedjen!” (Jn 14,25– 27)

Urunk meglátását, maradandó lelki élményeket, megta-
pasztalásokat és hű barátokat kívánok mindannyiunknak!

„Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben
szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre
formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.”
(2Kor 3,18)

*

T. Beke László 1969 februárjában született Tolna
megyében, Tamásiban éltek, a helyi pünkösdi gyülekezetbe
vitték szülei, bátyjával együtt. A nagyszülők betegsége,
munka- és iskoláztatás lehetősége miatt 1976-ban
Székesfehérvárra költöztek. Gyülekezetet keresve baptista
testvérekre találtak. A Hányik János lelkipásztor vezette
közösség szeretettel befogadta a családot. László 1983.
december 11-én lépett a hullámsírba többedmagával, felis-
merve a Jelenések könyve alapján, hogy Jézus Krisztus bár-
mikor visszatérhet, és aki nem az övé, azt ő nem viszi magá-
val. Imaóra-vezetésre, különböző az ifjúság között végzett
szolgálatra bátorították, kérték. Többen kérdezték tőle: „Nem
érzed úgy, hogy lelkipásztori szolgálatba kellene állnod?”
Nem érezte, de nem hagyta nyugodni sem a kérdés. Csak tolta
maga előtt a döntést: érettségi, katonaság, munkahely.
Szívében azonban egyre inkább érlelődött az elhatározás egy
lukácsi ige alapján: „hogy megtanítsd népét az üdvösség
ismeretére, bűneik bocsánata által...” (Lk 1,77). 1995-ben
házasságot kötött Boros Anikóval, és ezt követően megkezdte
teológiai tanulmányait is, melyeket a missziói szakon fejezett
be 2000-ben. Közben együtt a Reménység Háza Alapítvány
Gyermek- és Ifjúsági Otthonát vezették. Több okból négy év
múlva letették ezt a szolgálatot. Végre Mórra, a régen vágyott
családi házba költözhettek Zsombor fiukkal. 2005-ben
megszületett második gyermekük: Anna. László minőség-
ellenőr lett egy helyi gyárban. Több nehézségen átmenve
meglátták, hogy nem az Úr által kijelölt helyen állnak. Sok
imádság és bátorítás után megkereste egykori lelkipásztorát,
Mészáros Kálmán testvért, majd az elöljáróságot és ajánlá-
sukkal a Misszióbizottságot. 2007 márciusában került a török-
szentmiklósi gyülekezetbe, körzetbe, ahol azóta lelkipásztori
szolgálatot végez.
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