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Na ceste do Emauz

Kto si, Pane?
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Ahoj, kamaráti!
– Všimli ste si, že keď všetci nosíme rúško, 
tak občas máme problém zistiť, kto sa pod 
ním skrýva?
– No presne, Dobromilka. Nedávno som šiel 
vysypať smeti a rozmýšľam: „Ten chlapec 
oproti má oči ako sused Janko. Ale vlasy 
ostrihané nakrátko ako jeho brat Matúš. 
Je to on, nie je?“
– A ako to dopadlo, Svetlúšik? Bol to Janko? 
– Cez rúško na mňa zapískal a bolo mi zaraz 
jasné, že tak píska iba Ján. On ma spoznal 
hneď vďaka mojej „špeci“ baterke, ktorú 
mám vždy pri sebe.
– Predstav si, že vzkriesený Ježiš nemal ani 
rúško na tvári, no i tak ho niektorí učeníci 
nespoznali. Nerátali s tým, že vstane z mŕt
vych. Oči im zastrel smútok a beznádej. Sta
lo sa to na ceste do mesta Emauzy.

Mária Magdaléna a niektorí učeníci zistili, že 
hrob s Ježišovým telom je prázdny. Anjel im 
zvestoval, že Ježiš vstal z mŕtvych, ale stále sa 
čudovali. Majú tomu veriť? Naozaj?

V ten deň išli dvaja z učeníkov do dediny 
zvanej Emauzy a zhovárali sa o všetkom, čo 
sa prihodilo. Priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel 
s nimi. Ich oči ho však nespoznali. „O čom sa 
to cestou zhovárate?“ spýtal sa Ježiš. Učeník 
Kleopas mu vysvetlil, prečo sú smutní – že v Je-
ruzaleme ukrižovali Ježiša, v ktorého dúfali, že 
vykúpi Izrael. Že niektoré ženy i učeníci našli 
hrob prázdny, ale nevedia, čo sa stalo s Ježišom. 

Ježiš im povedal: „Vy nechápaví. Či nemal 
Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej 
slávy?“ A začal im vysvetľovať proroctvá, ktoré 
vo Svätom písme predpovedali príchod a dielo 
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učeníci požiadali Ježiša, aby zostal s nimi. Keď 
Ježiš sedel pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, 
lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili 
oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. 

Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď 
sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám 
Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do 
Jeruzalema. Tam našli zhromaždených učení-
kov a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj 
vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni 
porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho 
spoznali pri lámaní chleba (porov. Lk 24, 13 – 35).

Podľa čoho napokon učeníci zistili, že sa roz-
právajú so svojím milovaným učiteľom Ježišom 
a nie s náhodným pocestným? 

Boli to dva „kľúče“, ktoré im otvorili zrak 
i srdcia.

Prvým kľúčom bolo „lámanie chleba“ – teda 
svätá omša, na ktorej sa s Ježišom zúčastnili. 
„Aha, veď to je on – v chlebe a vo víne!“

Druhým kľúčom bola modlitba a Písmo. 
„Horelo nám srdce, keď sa s nami rozprával 
a vysvetľoval nám Písma,“ rozpamätávali sa 
učeníci.

Tieto kľúče máš v rukách i ty. Svätú omšu síce 
teraz zažívame len prostredníctvom televízie 
či rádia, ale v modlitbe a vo Svätom písme sa 
môžeme stretnúť s milovaným Ježišom kedy-
koľvek. Pozvi mamku a ocka i súrodencov a spo-
znávajte vzkrieseného Ježiša spolu pri čítaní 
Božieho slova.

Tento týždeň môžeš na to využiť i našu ta-
buľku: doplň si dátum, verše Písma, ktoré ste si 
prečítali, a napíš jedno slovo alebo vetu, ktorá 
sa ti z čítania zapáčila.

Prajeme ti vytrvalé a radostné spoznávanie Ježiša!

Dátum Verše Písma Čo sa mi páčilo?


