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Den oppstandne Jesus vandrer sammen med to av disiplene sine på veien 

til Emmaus. Han åpner Skriftene for dem og åpenbarer seg for dem da 

brødet brytes. Dette er en av de vakreste historiene vi har i evangeliet. Vi 

lukkes inn i det samme mysteriet når vi feirer eukaristien. I den hellige 

messe vandrer Jesus sammen med oss. Han taler til oss gjennom Skriftene 

og gir oss åndelig næring gjennom kommunionen.  

 

Enhver katolsk messe har samme struktur som disiplenes vandring til 

Emmaus. Vi begynner med Ordets liturgi og leser en tekst fra Det gamle 

testamentet. Denne lesningen etterfølges av en lesning fra en av epistlene 

(brevene).  Høydepunktet i Ordets liturgi er lesningen av dagens hellige 

evangelium. Det er alltid er en tematisk forbindelse mellom lesningen fra 

Det gamle testamente og dagens hellige evangelium. Vi opplever det 

sammen som de to første Emmaus -vandrerne. Skriftene i Det gamle 

testamentet blir forklart av hendelsene i Det nye testamentet.    

 

Dette mønsteret møter oss tydelig i dagens evangelium. I sitt liv og med sin 

død og oppstandelse oppfyller Jesus de løfter Gud har gitt Israel og verden 

gjennom Messias i Det gamle testamentet. Etter vandringen sammen med 

Jesus sier disiplene til hverandre: «Brant ikke våre hjerter i oss da han talte 

til oss på veien og åpnet Skriftene for oss?»   

Vandringen til Emmaus avsluttes med feiringen av eukaristien. Jesus 

velsigner og bryter brødet. Da får de sine øyne åpnet slik at de kjenner ham 

igjen. Men så var han borte for dem. Det er altså i eukaristien Jesus blir 

synlig for oss. Utenfor eukaristien er han usynlig tilstede i vår vandring.  

 

Emmaus-historien er en sofistikert eukaristisk katekese: Den er en «Ordets 

liturgi» som etterfølges av «Eukaristiens liturgi». St. Lukas bruker et 

bevisst eukaristisk språk: Jesus tok brødet, velsignet, brøt og gav det til 

dem.  For katolikker er derfor lesningen av Skriften og feiringen av 

Eukaristien fortsatt de vesentlige delene i våre gudstjenester. Vi følger 

tradisjonen fra apostlene!  
Historien om reisen til Emmaus er dypest sett en historie om våre hjerter. 

Hva var det som skjedde med de to disiplene? Hva gjorde Jesus for dem? 

Han har sikkert opplyst deres sinn - ingen tvil om det. Men han gjorde noe 

mer: Han satte deres hjerter i brann! «Brant det ikke i hjertene våre, da han 

forklarte Skriftene for oss?» sier de to disiplene til hverandre. Vakre tanker 



kan gi næring til sinnet. Men de kan ikke fylle våre åndelige behov. Bare 

opplevelsen av Guds kjærlighet kan gi næring til hjertet slik at det 

begynner å brenne.  
Troen engasjerer vårt intellekt så lenge det har med sannheter, dogmer,  

trosbekjennelser og katekismer å gjøre. Men troen skal også berøre våre 

hjerter. Den springer ut av kjærligheten til Gud som elsket oss først. Uten 

kjærligheten er troen som en peis uten ild. 
 

I dag er vi disipler på veien til Emmaus. Vi bekymrer oss over hendelsene i 

vårt liv. Mange av oss har vært på sorgens vei. Vi levde gode liv. Vi var 

glade. Vi hadde planer for fremtiden. Alt så ut til å legge seg til rette. Så 

skjedde det noe uforutsett i våre liv som forandret alt. I våre dager er det 

mange mennesker som opplever dette gjennom det tragiske vi opplever 

gjennom koronaviruset.  Dette utfordrer oss på hvordan vi kan leve. 

Globaliseringen har skapt store problemer for verden, for familier, ja for 

oss alle!  

 

Når det vonde rammer oss, er det helt normalt for oss å stille mange 

spørsmål. Det viktigste spørsmålet  er: «Hvorfor? Hvorfor skjedde dette?» 

og «Hvor var Du? Hvor var du Gud?» Da disiplene på veien stilte 

«Hvorfor- spørsmålet», viste Jesus dem at svaret på deres «hvorfor» 

finnes i Skriften. Disiplene gjenkjente Jesus da han brøt brødet og gav det 

til dem. Denne handlingen gjorde det siste måltidet og Jesu knuste og 

blodige kropp på korset, nærværende for dem. 

 
Når vi stiller spørsmålet hvorfor, skal vi altså lytte til hva Guds ord sier til 

oss. Skriften forteller oss at det er uendelig mye mer med livet enn en det 

vi lever her og nå. Den forteller oss at vi er skapt for evigheten! Den 

forteller oss at våre kjære som er døde, har gått over fra dette livet til det 

neste. Jordelivet er slutt, men det åndelige livet i himmelen gjenstår. Det er 

bare Skriften som kan gi oss det håp vi trenger for å leve trygge liv i 

vanskelige tider.  

Vi spør: «Hvor var du Gud, da dette skjedde?» Gud svarer: «Jeg var der 

med dere.» Han er her sammen med  oss nå, slik han vandret sammen med 

de to disiplene på vei til Emmaus. Han gleder seg med oss i gode tider. 

Han gråter med oss i tunge tider. Gud er ikke fjern, langt borte fra oss. Han 

er helt  nær oss. Han kan ikke komme oss nærmere enn han gjør i 

eukaristien når vi spiser og drikker hans legeme og blod, slik vi gjør i 

eukaristien.  

 



Vi lever i en krisetid. Vi er urolige for de store endringene dette betyr for 

våre liv. Forandringer og utfordringer har rammet oss. De truer med å 

drukne oss i en strøm av frykt. Verden er rammet av en global økonomisk 

krise som vi ikke kjenner utgangen av. Koronaviruset kan om noen 

måneder føre til hungersnød av bibelske proporsjoner i mange land.  (FNS 

WFPS). Alle disse hendelsene har stor innvirkning på våre følelser. Vi kan 

bli rammet av en frykt som vil holde oss som gissel. På den sosiale arenaen 

blir vi utfordret av mange spørsmål også om hva det innebærer å være 

familie. Derfor bør vi alle ta en pause og reflektere over hva det betyr for 

oss det vi hører og ser.  

 

Kan denne tiden lære oss å gjenkjenne Jesus i menneskelig lidelse? Det er 

et nøkkel-spørsmål. Det er det som åpner øynene våre for hans nærhet 

blant oss. Når vi møter mennesker med knuste hjerter, er Jesus der. Når vi 

prøver å gi trøst til et medmenneske med en knust ånd, er Jesus der. Når vi 

møter et menneske  som opplever tap, smerte og lidelse, er Jesus der. Er 

det ikke nettopp det Jesus sa til oss da han lærte oss om dommen etter 

døden? Da vil han spørre oss om vi gjenkjente Ham i menneskelige lidelser 

«For jeg var sulten og du ga meg mat, jeg var tørst, og du ga meg drikke, 

en fremmed, og du hilste meg velkommen, naken og du kledde meg, syk 

og du brydde deg om meg, i fengsel og du besøkte meg.» [Matteus 25: 35-

36]  

Vi har alle vandret på veien til Emmaus. Vi har opplevd at våre håp ble 

knust. Men hvilken forskjell gjorde Kristi nærvær i våre liv? Ble ikke våre 

øyne åpnet for en ny måte å se virkeligheten? Guds ord gav oss håp og 

trøst. Vi opplevde virkelig Kristi nærvær i eukaristien.  Hans nærvær 

forvandler og fornyer oss. Hans nærvær bringer håp og glede slik han 

gjorde i livet til de to som var på vandring til Emmaus.  

 

Hva var det viktigste de to som vandret sammen med Jesus til Emmaus 

erfarte? Det var opplevelsen av at Jesus elsket dem. Det var det som fikk 

deres hjerter til å brenne. Dagens hellige evangelium viser oss at Guds 

godhet oppfyller våre dypeste lengsler og drømmer på den mest 

overraskende måte. Historien viser oss også hva misjon handler om. Det 

handler om å vandre sammen med medmennesker og være til stede for 

dem og lytte til dem. Dette er de viktigste «gode gjerninger» vi kan gjøre i 

disse dager.   

Gud vi ber deg om å helbrede vår verden og gjøre den til et bedre sted 

for OSS og for hele menneskeslekten. AMEN. 
 


