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L  24,28-36 

Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat: 

„Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje.“ Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl 

spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a 

poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, když s námi 

na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli 

jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: „Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil 

se Šimonovi.“ Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal 

chléb. Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich.  

Skončily prázdniny. Kdo z vás šel do školy? Někdo poprvé? A do školky?  

Vzpomínáte rádi na prázdniny? Na co třeba?  

Co ke vzpomínání pomáhá? Fotografie, videa, deník, předměty, které nám něco nebo někoho 

připomínají. Máte nějaké? Ukážu album, foto sboru, obrázky od dětí, bibli po babičce 

 

Ukážu velkou Bibli Kralickou, sborovou.  

A víte, co je tohle za knihu? Stará. Dlouho tady z ní četli při bohoslužbách ti, kteří sem chodili před 

námi. A dnes už třeba ani nejsou živí. Ale bylo to pro ně moc důležité, že z ní četli a slyšeli co v ní je. 

 

Co v ní je? Příběhy — o čem? Vzpomenete si na nějaká jména? …  

 

A proč, děti, i my z té Bible čteme a vyprávíme ty příběhy – při bohoslužbách a v nedělce? To tak jenom 

vzpomínáme? Ne, ne. To přece nejsou jen vzpomínky. Jde o to, že se nás ty příběhy týkají. Tomu se 

říká víra. Že Pánu Bohu věříme.  

 

Ale jak se to stane? Že slyšíme ty příběhy a někdy víc a někdy míň věříme, že se nás týkají? Že jsme 

jejich součástí. Vlastně jejich pokračováním. Že Pán Bůh a Pán Ježíš jde dál i s námi? 

 

To je něco moc zvláštního. Náš rozum ani smysly na to nestačí.  To vlastně působí Pán Bůh sám. Že se 

nám pro to najednou otevře srdce i oči a smysly.   

 

O tom je vlastně ten dnešní příběh z Bible. Z té dobré zprávy, kterou vypráví Lukáš a kterou jsme před 

chvíli četli a slyšeli. Co se stalo? 

 

Tu neděli, když ukřižovaný a pohřbený Ježíš vstal z mrtvých, šli dva z Ježíšových přátel z Jeruzaléma 

do vesnice Emaus, která byla nedaleko. Šli, povídali si o tom všem, co se stalo, a byli moc smutní. 

 

„Nemůžu uvěřit, že je to konec,“ říká po chvíli ticha Kleofáš. 

„Já taky ne…“ Oči upřené do země, až najednou si všimnou, že s nimi jde ještě někdo. Možná už je 

doprovází a poslouchá nějakou dobu.  „O čem si povídáte? Co se stalo, že jste tak smutní?“ 

 

„Copak ty nevíš?! Co se stalo s tím Ježíšem z Nazareta? Mluvil jako prorok a konal mocné skutky. 

Věřili jsme mu. A doufali jsme, že on přinese změnu, že s ním začne něco nového, Boží vláda. Ale — 

ukřižovali ho. Je konec. Naše naděje zhasla. 

 

I když… Stala se zvláštní věc. Některé ženy se byly ráno podívat u jeho hrobu. Byl otevřený  a nenašly 

ho tam. Ženy říkaly, že byl vzkříšen. Ale Ježíše neviděly. Ani někteří z učedníků, kteří tam šli podívat. 

Proto nemůžeme věřit, že by byl skutečně živý“. 

 

A tu ten, který je doprovázel, povídá: „Copak nechápete?“ A začal vyprávět. Staré příběhy o Mojžíšovi 

a Izraelcích, o králi Davidovi a o prorocích. O Gedeonovi, Deboře, Eliášovi… Znal slova žalmů 



a proroka Izajáše. Díval se na ty dva muže a říkal: „Izajáš mluvil kdysi o Božím služebníku, který bude 

trpět. Ale uzdraví tím a zachrání z vin mnohé. A Bůh mu dá po smrti svou slávu.“ 

 

Ti dva sledovali každé jeho slovo. Vždyť ty příběhy známe! Ale jak on je vykládá! Jako by tady všichni 

ti lidé najednou ožívali. Ale nejen ti lidé z příběhů. I oni. Jak se jim ty příběhy začínají skládat 

dohromady. Jak zvláštní příběh a cesta Boží s lidmi! 

A mají přitom pocit, že sami nějak do té řady lidí patří. Věří přece Pánu Bohu… 

 

„Víte,“ říká ten neznámý průvodce, „Pán Bůh byl s lidmi od začátku. Co vznikl svět. A chtěl, abych 

vám všechny ty postavy a příběhy osvětlil a otevřel tak, abyste poznali, že se vztahují ke mně. Abyste 

na mně poznali a uvěřili, že Bůh dává život, který nikdo, ani zlo ani smrt nezničí.  

 

Jak jdou a Ježíš k nim mluví, ti dva už nevypadají tak sklesle. 

Objeví se první emauzské domy. Už jsou skoro doma. Neznámý muž se chce rozloučit. „Ne, ještě 

nechoď! Zůstaň s námi. Snáší se večer, a s tebou je nám líp. Rádi bychom ještě byli s tebou a 

poslouchali.“ 

 

A on k nim vejde a zůstane s nimi. Sedají ke stolu, muž bere do ruky chleba. Poděkuje Bohu, pak láme 

chleba, dává jim: „Vezměte a jezte.“ Kdo to je? Není to snad…? Ano, je to on - Ježíš!  

 

Ale – už ho zase nevidí. Mají v ruce chleba, Ježíše nevidí, ale jako by s nimi byl. A mají takovou zvláštní 

radost. Mají Ježíše v srdci. Už v nich není jen smutek, zklamání, vyhaslá naděje a strach z toho, co bude 

dál.  „Taky cítíš, jako by se nám srdce rozhořelo?“ „Ano, že ten velký příběh víry neskočil. „A že do 

něj můžeme patřit“ Vždyť Ježíš, náš Pán, žije!“ 

„Tohle si přece nemůžeme nechat jen pro sebe.  Pojď, jdeme! Musíme to říct ostatním…“  

A tak ještě toho večera vyrazili za ostatními učedníky do Jeruzaléma. A ti jim řekli: Ano, vždyť i s námi 

se setkal! A když z toho byli překvapení a plní radosti a mluvili o tom, byl Ježíš uprostřed nich. 

 

A proto děti, přátelé, bratři a sestry, jsme tu i dnes my tady spolu. A mluvíme o tom. A naše srdce se 

taky otepluje. A hlava se zvedá. A věřím, že když se to děje, je živý Pán Ježíš i tady uprostřed nás. I 

když ho nevidíme. Je tu s námi. 

 

A všechny ty staré příběhy z Bible, i tenhle příběh, i ten náš příběh jsou jak jeden velký strom. Podívejte: 

Ukážu obrázek. Takový strom víry.  Kořeny má někde moc hluboko a dávno. Tam patří ty příběhy o 

počátku světa. O stvoření a pádu člověka. O Noe, Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Josefovi. O Mojžíšovi 

a dalších, o kterých si teď budete povídat v nedělce. A budete ten strom víry zaplňovat odspodu a 

poznávat kořeny naší víry. A pak je tu kmen, ze kterého vyrůstají jednotlivé větvě a větvičky a nese 

celou korunu. Budete poznávat co nebo kdo je tím kmenem. No a kam myslíte, že na tom stromu víry 

patříme my?  Asi někam sem nahoru (připevním fotku sboru). Můžete si v dalších nedělkách někam 

sem přidat i svoje fotky nebo společnou fotku. Ale větve tohohle stromu ještě dál rostou a porostou.  

Další lidé víry s jejich příběhy se na něm objeví. Víte, jaká maličká nová ratolest se na tom stromu víry 

dnes objevila? Anička, která byla pokřtěna.  

 

Stejně je to síla a nádhera! Že se nemusíme bát, že se nějak ztratíme v tom složitém světě a životě. Když 

věříme, že k tomuhle Božímu stromu, patříme. Co říkáte?         Chvíle ticha 

 

M: Pane, děkujeme za prázdniny a dovolenou, za to, co jsme zažili, jak jsme si odpočinuli, co jsme 

viděli. Za lidi, s kterými jsme se setkali. Děkujeme, že jsi nás ochraňoval. Stojíme na začátku nového 

školního roku. Budeme zase otevírat Bibli, v nedělce od začátku. Těšíme se na ty příběhy. Rádi bychom 

jim rozuměli a pochopili, že se týkají také nás. Prosíme, pomáhej nám v tom. Prosíme, dávej se nám 

poznat. Amen. 

 

P: 395 Nám pomoz, Pane milý 
 


