
Óravázlat az emmauszi tanítványok történetéhez 
 

Csalódás – vigasztalás 
 
Cél: A történet kapcsán felfedezni, hogy Jézus képes arra, hogy megváltoztassa 
a gondolkodásunkat, és ezzel megváltoztasson bennünket. Ehhez hagynunk kell, 
hogy mellénk szegődjön, és szóhoz juthasson.  
 
Szentírás: Lukács 24, 13-35 
 
Érdeklődés felkeltése: 

 Történt-e már olyan veletek, amikor csalódtatok valamiben? Pl. nem azt 
kaptatok Karácsonyra, amire számítottatok; nem olyan jegyet kaptatok; 
nem úgy sikerült valami, pl. egy buli, egy kirándulás, egy film, egy 
program; Csalódtatok egy barátban, egy családtagban, vagy nem gyógyult 
meg valaki, hanem meghalt… 

 Meghallgatjuk a gyerekek hozzászólásait. 
 Állítsuk sorrendbe aszerint, hogy melyik volt a nagyobb csalódás. 

(tulajdonképpen mindegy, és szubjektív is, csak éppen érzékeljük, hogy 
van nagyobb és kisebb.) 

 Hogyan tudtatok megvigasztalódni? Ki vagy mi vigasztalt meg 
benneteket? 

 Ismét meghallgatjuk őket. 
 
A téma feldolgozása 

 A helyzet rövid ismertetése után felolvassuk, majd röviden megbeszéljük 
a történetet.  

 Ezután a gyerekek húzhatnak a történet szereplői közül. Jézus, Kleofás, a 
harmadik tanítvány, akinek adhatunk valamilyen nevet. Megtehetjük, 
hogy csak három gyerek „szerepel”, de azt is, hogy egy-egy szerepet több 
gyerek is vállal. A következő feldolgozásban a katekéta riporterként vesz 
részt. 

 A katekéta elmondja, hogy most bele fogjuk élni magunkat az eseménybe. 
Ő mint riporter részben meséli a történetet, részben pedig kérdéseket tesz 
fel az egyes szereplőknek. 
Kérdések: 

- A találkozás előtt megkérdezi a tanítványokat, hogy mit 
éreznek, miért, és most éppen mit tesznek és miért? 

- Megkérdezi Jézust: milyennek látja a tanítványait? Mit érez 
irántuk? Mit fog most tenni? 

Ezután a katekéta elmondja, ill. eljátszatja a találkozást és a beszélgetést. 
A gyerekektől függ, hogy mennyire tudnak önállóan beszélni a 



szerepükben. Emmausz előtt közvetlenül ismét megállítja a történetet, s 
megkérdezi a szereplőket: 

- Most mi van bennük, mit éreznek, és hogyan látják a 
helyzetet? 

Az étkezés után ismét kérdés: 
- Miről ismerték fel Jézust? 
- Most mit fognak tenni? 
- Jézustól megkérdezheti, hogy miért tűnt el hirtelen? 
- Stb… 
 

 Ezután beszélgetés következik: 
- Hogyan érezted magad XY bőrében? 
- Milyennek láttad a többieket? 
- Mi emelkedett ki a jelenetből? 

 
Összefoglalás 
 
Most gondoljunk vissza az óra elejére, amikor arról beszélgettünk, hogy milyen 
csalódások értek már bennünket. Az emmauszi tanítványokat is nagy csalódás 
érte, és nem gondolták, hogy ebből a helyzetből van kiút. Amikor azonban 
Jézussal találkoztak, minden megváltozott: megértették, hogy Jézus erősebb még 
a halálnál is. Az is megértették, hogy Jézus szereti őket, nem hagyja magukra, és 
rá mindig számíthatnak. Ez csodálatos örömmel és erővel töltötte el őket.  
 
Kapcsolat az élettel  
 
Jézus hogyan tud neked is vigasztalást, bátorítást, erőt adni? (imádságban, 
másokon keresztül…) 
Hogyan tudnál te vigasztalást adni másoknak, amikor csalódás éri őket? 
A következő héten figyelj nagyon, hogy bátoríts, vigasztalj másokat. 
 
 
 


