
Ahogyan Jézus

Lukács 24, 28-29: 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.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Téged mi hoz lázba? /Lukács 24, 13-35/
„Ekkor így szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, 
amikor feltárta előttünk az Írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek 
Jeruzsálembe.” (Lukács 24, 32-33)

 
Jézus két tanítványa összetörve és összezavarodva bandukol, de mikor Jézus beszélni 
kezd hozzájuk, a gondolataikról felszáll a köd, a tekintetük kitisztul, és egészen lázba 

jönnek. Téged mi hoz lázba? Mi emel fel, ha mélyponton vagy? 
Mi segít eligazodni, ha össze vagy zavarodva?

A helyreállás négy lépése:

1. bekapcsolódik a krízisedbe 
[Jézus számára nincsenek névtelen tanítványok]

Lukács 24, 13-15: Tanítványai közül 
ketten aznap egy faluba mentek, amely 
Jeruzsálemtől hatvanfutamnyira 
volt, és amelynek Emmaus a neve, és 
beszélgettek egymással mindarról, 
ami történt. Miközben egymással  
beszélgettek és vitáztak, maga 
Jézus is melléjük szegődött, és 
együtt ment velük.

Lukács 24, 17-19:  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 ezekben a napokban? Mi 
történt? – kérdezte tőlük.

Zsoltárok 119, 26:  Ha dolgaimat 
elbeszélem, te meghallgatsz. Taníts meg 
rendelkezéseidre!
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3. Feltárja, hogy mi van az Írásokban  

[Hogy látja Isten a helyzetet]

 
4. Veled marad a helyreállásig 

[Amíg elkezded magad úgy látni, mint Isten]

 
2.  Feltárja, hogy mi van benned 

[Hogy látod te a helyzetet]

Lukács 24, 27: És Mózestől meg 
valamennyi prófétától kezdve 
elmagyarázta nekik mindazt, ami az 
Írásokban róla szólt.

5Mózes 6, 6-7: Maradjanak a 
szívedben azok az igék,  amelyeket 
ma parancsolok neked. Ismételgesd 
azokat fiaid előtt, és  beszélj azokról,  
akár a házadban vagy, akár úton 
jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!

 
Jézusnál a helyreállás nem azt jelenti, hogy visszanyered az erőd, 

hanem azt, hogy erősebb leszel


