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Největší objevy, které člověk ve svém životě může dosáhnout, mohou být 

zároveň ty nejskrytější a nejméně nápadné. Člověk nemusí dospět k nějakým velkým 
vědeckým objevům, nemusí objevit zlatý poklad v zapomenutém sklepě. 
Významnějším objevem pro něj mnohdy může být poznání, které uzraje v jeho srdci, 
ke kterému dospěje ve svém nitru. 

 
Možná bychom při poslechu dnešního evangelia řekli, že učedníci jdoucí do 

Emauz také postupně ve svých srdcích dospívají k významnému objevu, k 
významnému poznání jejich života, ke kterému dojde v malém společenství tří 
poutníků. Totiž k poznání vzkříšeného Krista, který je přítomen, který jde stejnou 
cestu s nimi.  

 
Na první pohled nic zvláštního, nic velkolepého: Kristus, poutník, se přidává ke 

dvěma učedníkům jdoucím do Emauz a zapřede s nimi rozhovor. Rozhovor, v němž 
se projevuje síla smutku, který oba učedníci prožívají, a také nová perspektiva, 
kterou Kristus nabízí.  

 
Kristus se odvolává na Mojžíše, proroky, odkazuje se na slova Písma svatého, 

která zpracovávají srdce učedníků, která se u nich uchytí, zaujmou je. Až tak, že 
učedníci chtějí, aby s nimi zůstal. A v okamžiku, kdy Kristus byl s nimi u stolu, vzal 
chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim, dospívají učedníci k 
plnému poznání toho, koho celou tu dobu měli s sebou.  

 
Řekli bychom, „docvaklo jim to“, všechno zapadlo do sebe a dává najednou 

smysl. Možná se jim vybavila důvěrně známá gesta, která znali z Ježíšova života a 
která byla pro ně jasným znamením a potvrzením toho, že zde se nemůže jednat o 
nikoho jiného než o Krista. 

 
Uvědomujeme si, že naše zkušenost víry může mít obdobný průběh jako 

zkušenost emauzských učedníků.  
 
Bůh takříkajíc „zpracovává“ nejdříve naše srdce svým slovem, svědectvím 

Písma, které vnímáme. Bůh dovede udeřit na tu správnou strunu, Bůh se dovede 
dotknout našeho srdce, dovede s námi zahýbat natolik, že se jeho slovem necháme 
vést.  

 
A to až tam, kde dochází na „lámání chleba“. Až k momentu setkání, poznání, 

k momentu jasnosti a světla, k momentu, v němž je zažehnuta, probuzena víra 
člověka, která udává směr dalším lidským krokům. 

 
Ježíšovo setkání s učedníky jdoucími do Emauz, jim umožnilo udělat největší 

objev jejich života, takový objev, který je přiměl k tomu, aby o stoosmdesát stupňů 
obrátili kurs své cesty.  

 
Podobně naše setkávání s Kristem na všech možných i nemožných cestách 

našich životů nám otvírá prostor k objevům, které mohou radikálně a do hloubky 
proměnit náš život. 

 


