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Lukáš 24:13  Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři 
hodiny cesty, 
14  a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. 
15  A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. 
16  Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. 
17  Řekl jim: "O čem to spolu rozmlouváte?" Oni zůstali stát plni zármutku. 
18  Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: "Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v 
těchto dnech stalo!" 
19  On se jich zeptal: "A co to bylo?" Oni mu odpověděli: "Jak Ježíš Nazaretského, který byl prorok mocný 
slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, 
20  naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho. 
21  A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. 
22  Ovšem některé z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu 
23  a nenalezly jeho tělo; přišly a vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. 
24  Někteří z nás pak odešli ke hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovaly, jeho však neviděli." 
25  A on jim řekl: Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci! 
26  Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy?" 
27  Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech 
Písma. 
28  Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. 
29  Oni ho však začali přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje." Vešel tedy a 
zůstal s nimi. 
30  Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. 
31  Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. 
32  Řekli si spolu: "Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?" 
33  A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. 
34  Ti jim řekli: "Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi." 
35  Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. 
36  Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám.". 
37  Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. 
38  Řekl jim: "Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? 
39  Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá 
maso a kosti, jako to vidíte na mně." 
40  To řekl a ukázal jim ruce a nohy. 
41  Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: "Máte tu něco k jídlu?" 
42  Podali mu kus pečené ryby. 
43  Vzal si a pojedl před nimi. 
44  Řekl jim: "To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co 
je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech." 
45  Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. 
46  Řekl jim: "Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; 
47  v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. 
48  Vy jste toho svědky. 
49  Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti." 
50  Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; 
51  a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. 
52  Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma, 
53  byli stále v chrámě a chválili Boha. 
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OČEKÁVÁNÍ 
 
Bůh stvořil dokonalý svět, ale do tohoto světa vstoupil hřích. 
Důsledky hříchu vidíme všude kolem sebe, ale nejen kolem sebe i V SOBĚ. 
Ve stejný okamžik, kdy Bůh nad člověkem i zemí vyslovil prokletí, dal zaslíbení, že z tohoto prokletí zem i 
lidstvo vysvobodí. Pošle Mesiáše. 
Celou dobu lidstvo čeká na vysvobození. Bible to popisuje na příběhu Izraele, kterého si Hospodin vyvolil 
jako svůj národ, ale vysvobození je touhou všech! Nejen Izrael, a nejen tehdy, ale i dnes. 
Když nastal čas, Bůh poslal svého syna, aby svět vysvobodil. Ale svět to nepoznal. Jen hrstka učedníků 
uvěřila, že Ježíš je Mesiáš, vysvoboditel. 
Ale když byl ukřižován, i tato hrstka lidí ztratila víru, vše se jim sesypalo,  zrezignovali, to, v co doufali se 
ukázalo jako přelud, nestalo se to, Mesiáš prohrál, zemřel a jejich nadějím, očekáváním je konec. 
Jak hluboké zklamání museli prožívat popisuje Lukáš v příběhu o dvou učednících, kteří odchází z 
Jeruzaléme do Emaus. 
 
čtení Písma: Lukáš 24,13-53 
 
Co nám tento příběh chce povědět? 
Očekávání vložil do naší genetické výbavy Bůh. Očekávání je známkou naděje, kterou máme v srdci. 
Naděje, že Bůh přijde a změní to, co nemůžeme ovlivnit my. Přijde a zachrání. 
Pokud člověk ztratí naději, pokud přestane očekávat, ztratí život. Mnozí si vezmou život, jiné ne, ale 
nežijí. Bez naděje pouze přežíváme. Člověk který ztratil naději, který již neočekává je chodící mrtvolou. 
 
Tito dva učedníci utíkají z Božího města Jeruzaléma plni zármutku... 
 
Ale co je podstatné - i když tito lidé (a všichni z nich znali Ježíše, všichni ho milovali, všichni věřili, že On 
je Boží Syn, Spasitel, Mesiáš) ztratili naději, nerozuměl, nechápali co se stalo, zrezignovali, řekli si: byli 
jsme naivní, už s tím nechceme mít nic společného,  
i když oni nad sebou a nad svým očekáváním zlámali hůl,  
Pán Ježíš nezlámal hůl nad nimi. 
Naopak, každému z nich se zjevil, s každým z nich se setkal, každému vysvětlil - Bůh nezklamal, v to, co 
jste doufali, co jste vyhlíželi, čemu jste uvěřili SE STALO, jde jen o to, že jste měli jiné představy, lidské.  
Boží plány, cesty, řešení jsou daleko propracovanější, hlubší a slavnější než si myslíme, než si dovedeme 
představit! My řešíme věci s pohledu dnešního dne, případně s výhledem na několik dnů, měsíců, roků 
kupředu. Bůh řeší situace s pohledem upřeným daleko dál - s pohledem upřeným na věčnost. Jemu 
nejde jen o dnešek, zítřek, příští měsíc, nebo rok, od připravil komplexní řešení - pro dnešek, zítřek, ale 
zároveň i pro věčnost. 
Proto šel Pán Ježíš cestou smrti a zmrtvýchvstání. Protože jeho primárním úkole bylo vyřešit otázku 
hříchu, smrti a věčnosti. A díky tomu, že zde zvítězil: nad hříchem, satanem a nad smrtí, jeho vítězství se 
odráží a prostupuje i dnešní a zítřejší den. 
Kdyby vyřešil jen dnešek (a o to my se často modlíme, vidíme jen dnešek), každé nové ráno, do kterého 
se probudíme by pro nás bylo dalším stresem, další starostí, dalším strachem. Už večer bychom usínali s 
obavou: co nás zítra čeká? 
Ale díky tomu, že Ježíš vyřešil věčnost, můžeme večer usínat s vědomím, že jsme v rukou Vítěze a do 
nového dne vstávat s jistotou, že nás tímto dnem Bůh vítězně provede. 
A až přijde ten poslední den našeho života, víme, že po posledním pozemském dnu přijde první den 
nebeský. Tak jako přecházíme z jednoho pokoje do druhého, přejdeme ze smrti do života, z pozemského 
světa do nebeské říše. A to vše díky tomu, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých.  
 
Příběh, který jsme četli je pro nás jedinečným poselstvím. Pokud ztratíš výhled kupředu, pokud se v tom 
zamotáš a nevyznáš, nezoufej, protože v okamžik, který to už ani nebudeš možná čekat, sám Pán Ježíš 
přijde, dotkne se tě, a Tvůj život se změní. Jeho přítomnost ti nejen dodá naděje, kterou jsi ztratil, ale 
otevře ti oči, zapálí srdce, otevře mysl abys pochopil Boží záměr, Boží lásku a Boží plán pro Tvůj život. 
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Jen kratičce několik postřehů (ne výklad oddílu) k příběhu (v kterých se můžeme vidět) 
 

 Odchází, utíkají, jsou zklamaní, Jeruzalém - město naděje se pro ně stalo městem zklamání 
možná se to stalo i vám - práce, kde jste se těšili, přátelství v které jste doufali, manželství na které 
jste se těšili, dítě, které jste čekali (třeba nemocné, nebo zemřelo), církev, kde jste něco očekávali  
a ono se to nestalo, místo naděje se stalo místem zklamání 
A to prožili nejen tito dva učedníci, ale i  
Tomáš se uzavře, a ani se nechce zúčastnit setkání  s ostatními učedníky 
Petr odchází k moři lovit ryby... 
(každý podle své povahy) 
 

 Ježíš se k nim připojí (ale to víme jen my, oni to nevěděli, oni ho nepoznali) 
Není to komické? Poutník, který se k nim přidává (Ježíš a šel s nimi) se ptá o čem si povídají. V tu 
chvíli se zastavili, plni zármutku... Oni zůstali stát plni zármutku... zastavili se, tak je to zaskočilo. 

18  Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: "Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se 
tam v těchto dnech stalo!" 

A On se zeptá: "A co to bylo?" 
Tomu, kterého se to týkalo říkají: ty jediný nevíš, co se stalo! 
On, který visel na kříži, který zemřel, sestoupil do pekel, vstoupil k Otce, a slavně vstal z mrtvých, 
který to vše prožil na svém tělo, a který prošel věcmi o kterých my nemáme ani tušení, on je podle 
nich "Jediný, který neví co se stalo". 
Je to přesně to, co říkáme často Ježíši my (já). Ty nevíš čím procházím, ty nevíš jak mne Bůh zklamal, 
ty nevíš že z této situace není východiska... 
 
Oni pokračují: mluví o naději,kterou v něho vložili, a kterou ztratili, dokonce mluví i o tom, že ženy 
přinesly zprávu, že není v hrobě, že jim řekli andělé, že je živý, ale to přeci nemůže být pravda... 
Úplně vidím sebe. Jsem v krizi, křesťané i říkají: ale Ježíš žije, pomůže ti, vysvobodí tě, ví o tobě. I 
kdyby někdo přišel s tím, že se mu zjevil anděl, nebo mu Bůh dal pro mne slovo proroctví, nebo mi 
Bůh může dát vidění, sen, ale já jsem natolik zklamaný, že uzavřený v svém trápení, že nevidím, 
neslyším, nevnímám... 
 
Tehdy jim Pán Ježíš začne trpělivě vysvětlovat Písmo a proroky... vše, co tam bylo o něm psáno. Že 
musí trpět a vejít do slávy... 
Pak, když přichází k cíli chce jít dál, ale oni ho pozvou ať s nimi přenocuje. Když sedí s nimi za stolem, 
chopí se iniciativy (stejně jako se k nim připojil na cestě,m jako s nimi rozmlouval), vezme chléb, 
poděkuji Otci, láme a dává... 
A tehdy ho poznali. Ale ve stejný okamžik jim zmizel. 
 
 
 

 Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho 
poznali ho, a došlo jim to. Řekli si: "Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral 
nám Písma?" 
Když byli na cestě a poutník s nimi hovořil, nevěděli, že je to Ježíš. Ale něco se dělo v jejich srdcích. 
Začalo se zahřívat, začal v nich pomalu hořet oheň.  
Někdy k nám Bůh promluví a je to jako by zahřmělo, jako by se zatřásla země. Jindy k nám mluví, a 
naše zmrzlé srdce tát, začne bušit, začne hořet... 
Ale pořád ho nepoznávali. Teprve to známé gesto... vzal chléb, pohlédl k nebi, vdal díky, lámal a 
rozdával... 
Takhle ho nesčetněkrát viděli, takhle ho znali... 
Najednou se jim otevřely oči, prožili zjevení: je to Ježíš! 
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Podobně to prožíváme i my. Může to být verš s Bible, který přečteme, a najednou se nám otevřou 
oči, skrze toto slovo vstupuje do nás život. Tisíckrát jsme ho četli, ale teď jsme prožili zjevení - 
přestává pro nás být informací, ale stává se slovem života. 
Přijdeme na místo, kde jsme něco prožili s Bohem. V tu chvíli nám zasvítí světlo: tady jsem se setkal s 
Bohem. On je živý, on jednal a bude jednat i dál. Mám takové místo, v Táboře, na Parkánech kde ke 
mě Bůh promluvil. Mnohokrát jsem se tam vrátil, připomněl jsem si, co jsem prožil, a do srdce mi 
opět vstoupila naděje. 
Může to být píseň, která se dotkne našeho srdce, modlitba, které nasloucháme a najednou 
rozechvěje naše nitro, může to být jedinečný okamžik při procházce přírodou, dvě větvičky ve tvaru 
kříže, spadlé na zem. Nebo kratičký záběr ve filmu, věta, kterou zaslechneme (a ani možná nepatřila 
nám), pozvednutý pohár s vínem při Večeři Páně, lámaný chléb... 
 

Ježíš má tisíce způsobů, jak se nám zjevit. Jak otevřít naše oči.  
Tito dva učedníci Ježíše znali. A ten známý moment: vzal chléb, vzdal díky, lámal, rozdával... použil 
Pán, aby ho poznali.  
Znám Ježíše? Má na co navázat, když se mi chce zjevit?  
 
 
 

 Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám.". 
Vrací se do Jeruzaléma a setkávají se s učedníky. Chtějí se podělit o to, co prožili. Ale dříve, než stačí 
otevřít ústa, ostatní učedníci o překot sdělují: Pán Ježíš se ukázal Šimonovi Petrovi!  
V tu chvíli se přidávají a říkají svoji zkušenost. Jak se jim zjevil, ale zmizel... 
Tak o tom diskutují, dohadují se jak to asi vše je... 
už se posunuli, už věří, že žije, hoří jim srdce, ale stále ještě vše nechápou... 
V tu chvíli se stane něco, s čím nepočítali: Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl 
jim: "Pokoj vám.". 
Lukáš píše, že byli zděšeni a plni strachu, protože se domnívali, že vidí ducha. Čekali bychom, že k 
němu přiskočí, obejmou ho, políbí ho... a oni odskočili, vystrašení, zděšení, možná se schovává jeden 
za druhého.... 
Na slovo: pokoj vám reagují poděšeně. 
 
Je to o nás, přátelé! Kolikrát jsem to prožil: Ježíš přijde, a místo abych mu skočil do náruče jsem plný 
obavy a strachu. Modlil jsem se, ale nečekal jsem ho. Volal jsem k němu, ale nevěřil jsem, že odpoví. 
Prosil jsem ho, ale ani mi nepřišlo na mysl, že by dal. 
 
Myslím, že to Ježíše pobavilo. Mluví a diskutují o tom, že s je živ, že se s nimi setkal, a když se objeví 
ochrnou strachem a myslí si, že vidí ducha. 
Co by se stalo, kdyby se Pán Ježíš, o kterém se tady bavíme, a ke kterému se modlíme najednou 
postavil vedle mne za kazatelnu, nebo se objevil ve dveřích? 
Poznali bychom ho? Asi ano, stejně jako ho poznali učedníci. Ale co bychom si v tu chvíli mysleli? 
Co by se nám honilo hlavou? Nezareagovali bychom stejně? 
Řekl jim: "Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? 
Nevíme, co přišlo na mysl učedníkům, Bible to neříká, ale Ježíš do jejich myslí viděl, a věděl, že jejich 
mysl potřebuje proměnu.  
 
Srdce bylo zapálené, ale mysl stále nerozuměla. 
A Bible říká: Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu 
Učedníci měli své představy o tom jak má vypadat a jak má přijít Boží království. Aby se mohli stát 
svědky Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání, aby mohli nést evangelium, museli pochopit Boží plán. 
Potřebovali zjevení. Pán Ježíš otevřel jejich mysl. 
Není to znalostech, informacích, myšlenkových pochodech, je to o zjevení. Bůh musí otevřít naši 
mysl, Jeho myšlení musí prostoupit naše myšlení. Ano, potřebujeme znát Bibli, ale zároveň 
potřebujeme zjevení co to, co je v Bibli napsáno znamená pro nás.  Jak to myslel Bůh. 
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Čteme určitá místa, a nedává nám to smysl. Mnohdy se nám to může zdát i nesmyslné, můžeme se 
pohoršit (jako někteří kteří řekli Ježíši: jaká je to hrozná řeč, kdo to má poslouchat a odešli od něj). 
Ale když nám Bůh otevře mysl, najednou chápeme, rozumíme, najednou vidíme jak úžasné a 
dokonalé jsou Boží cesty a plány. 
 
 
 
 
 

 Lukáš už se dál moc nerozepisuje a zaznamenává jen poslední důležitou věc, kterou Ježíš řekl, a která 
se o pár dnů později stala skutečností. Ježíš odchází k Otci, jeho úkol byl splněn. Zemřel a vstal, a teď 
je na učednících, aby tuto zprávu nesli dál. Aby "V Jeho jménu zvěstovali pokání na odpuštění 
hříchů" v Jeruzalémě a po celém světě. 
Ale tento úkol nejsou schopni naplnit ve své síle. Potřebují Boží moc. A proto jim Pán Ježíš klade na 
srdce: zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti." 
Oni poslechli, a v den Letnic sestoupil duch svatý, naplnil je, církev vyšla a změnila svět. 
 

 
 
Na začátku jsme hovořili o očekávání.  
Ty máme různé. Ale často se naše očekávání liší od toho, co chce udělat a co dělá Bůh. 
Máme své představy a když se nenaplní, jsme zklamaní. 
Myslíme si, že to, co si přejeme je to nejlepší pro náš život.  
Jsme jako děti. Ale víte jak to s nimi je. 
Přejí si něco, co by jim mohlo ublížit. My jim to nedáme, a oni jsou zklamaní z nás rodičů. Teprve po čase 
pochopí, že to bylo pro jejich dobro. 
Stejně je to mnohdy  s námi a s Bohem. 
 
Můžeme mít své sny, svá přání. To je v pořádku, věřím, že se to Bohu líbí. 
Ale zároveň buďme otevření, očekávejme, ať nám neunikne, co chce dělat Bůh. 
 
Dnes na bohoslužbě, očekávám, že Bůh něco změní? 

o mé srdce, myšlení, charakter 
o v manželství 
o s našimi dětmi 
o v zaměstnání 
o ve společnosti 
o v církvi 

 
 
Bůh nám chce dát nad naše očekávání a představy. 

1 Korintským 2:9  Ale jak je psáno: `Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl 
nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.´ 

 
 
Tři věci potřebujeme. 

1. hořící srdce 
2. otevřenou mysl 
3. zmocnění Duchem svatým 

 
 


