
Komentár k Evanjeliu podľa Lukáša (Lk 24,13-32)  

 
     Ježišovo stretnutie s týmito dvoma 

učeníkmi sa zdá byť úplne náhodné: 

pripomína jedno z mnohých stretnutí, 

ktoré sa v živote prihodia. Dvaja 

učeníci kráčajú zamyslení a ktosi 

neznámy sa k nim pridá. Je to Ježiš; 

avšak ich oči nie sú schopné ho 

rozpoznať. A tak Ježiš začína svoju 

„terapiu nádeje“. To, čo sa odohráva 

na tejto ceste predstavuje terapiu 

nádeje. Kto ju vykonáva? Ježiš.  

     Predovšetkým sa pýta a počúva: 

náš Boh sa nenatíska. Aj keď už pozná 

príčinu sklamania tých dvoch, dáva im čas, aby si mohli do hĺbky premerať tú 

trpkosť, ktorá ich ovládla. Výsledkom je vyznanie, ktoré je akýmsi refrénom 

ľudskej existencie: „A my sme dúfali, ale...“ (v. 21). Koľko smútku, porážok, 

koľko neúspechov je v živote každého človeka! Koniec koncov sme všetci tak 

trochu ako tí dvaja učeníci. Koľkokrát v živote sme dúfali, koľkokrát sme sa 

cítili byť len na krôčik od šťastia, a potom sme sa ocitli na zemi, sklamaní. 

Avšak Ježiš kráča so všetkými malomyseľnými, čo idú so sklonenou hlavou.     

A kráčajúc s nimi s ohľaduplnosťou, dokáže im prinavrátiť nádej.  

     Ježiš k nim hovorí predovšetkým cez Písmo. Ten, kto berie do ruky Božiu 

knihu, nenarazí na príbehy o jednoduchom hrdinstve, bleskové dobyvateľské 

výpravy. Skutočná nádej nikdy nevyjde lacno: vždy prechádza cez porážky. 

Nádej toho, kto netrpí, ňou možno ani nie je. Bohu sa nepáči byť milovaný 

spôsobom, akým by bol milovaný veliteľ vedúci svoj ľud k víťazstvu hubiac 

svojich protivníkov v krvi. Náš Boh je drobným svetielkom žiariacim v chladný 

a veterný deň, a akokoľvek krehká sa zdá byť jeho prítomnosť na tomto svete,           

on si zvolil miesto, ktorým my všetci pohŕdame. [...] 

     My všetci sme v našom živote mali ťažké, temné chvíle. Momenty, v ktorých 

sme kráčali smutní, zadumaní, bez výhľadu, len s múrom pred sebou. A Ježiš je 

vždy po našom boku, aby nám dodal nádej, aby nám zohrial srdce a povedal: 

„Napreduj, ja som s tebou. Len ďalej vpred.“  

     Tajomstvo cesty vedúcej do Emauz je celé tu: aj napriek opačnému zdaniu, 

sme naďalej milovaní a Boh nás nikdy neprestane milovať. Boh vždy bude 

kráčať s nami, vždy, aj v tých najbolestnejších chvíľach, aj v tých najhorších 

momentoch, aj vo chvíľach porážky: je tam Pán. A toto je naša nádej. Poďme 

vpred s touto nádejou! Lebo on je po našom boku a stále kráča s nami!  
 (pápež František, Generálna audiencia 24. mája 2017) 

   

 

      Duchovný spisovateľ Anton Koch píše, 
že nábožné dievčatko z dobrej rodiny 
muselo v nemocnici podstúpiť ťažkú a 
nebezpečnú operáciu.  
     Keď malú pacientku položili na operačný 
stôl, prv ako by ju priviazali, šéflekár sa        
k nej prihovoril takto: „Prv ako urobíme, aby 
si bola zdravá, musíš tu zaspať.“ Týmito 
slovami ju pripravoval na narkózu. A malá 
pacientka na to odpovedala: „Dobre. Ale keď 
mám zaspať, musím sa najprv pomodliť, ako 
to doma robievam pred spaním.“  
     A pomaličky si na operačnom stole kľakla 
a zložila si ruky na modlitbu a nahlas, vlastnými slovami sa modlila:        
„Milý Ježiš, teraz mám zaspať. Daj mi taký spánok, aby ma títo dobrí ujovia a 
tety uzdravili. Pomáhaj mi, aby som sa zo spánku prebrala zdravá a svieža.     
A poteš, Ježiš, moju mamičku aj otecka.“  
     V tej chvíli sa oči prítomných lekárov a sestier zarosili slzami. Ako keby  
sa čosi dotklo ich srdca.  
     A jeden z lekárov neskôr povedal: „Večer po tej operácii som sa po 
tridsiatich rokoch prvý raz pomodlil a odvtedy sa modlievam každý deň, a to 
takým spôsobom, ako naša malá pacientka na operačnom stole: na kolenách, 
nahlas a vlastnými slovami. A odvtedy som iným človekom.“ 
 

prof. ThDr. Jozef Vrablec: V službe Slova C  

 

 

      Obrátenie svätého Pavla je veľká udalosť v živote Pavla i v dejinách Cirkvi – 

z prenasledovateľa Ježišových nasledovníkov sa stáva služobník a obranca Krista 

a jeho hlásania. Aj my sme pozvaní k zmene, 

premene, obráteniu. Každý vo svojom živote. 

     S Máriou, matkou Ježiša Krista, by sme si mali 

uvedomiť, že Boh si nás tiež povoláva, aby sme 

uskutočňovali kňazský úrad, ktorý nám bol v krste 

zverený. Mária, kráľovná apoštolov, oroduj za nás 

a vyprosuj nám odvahu, vydávať svedectvo          

o našej kresťanskej viere v tomto našom svete. 
 


