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Un dia, dos dels deixebles de Jesús 
es dirigien cap a un poblet 
anomenat Emaús, que estava a uns 
seixanta estadis de Jerusalem (un 
estadi equival a dos-cents metres). 

Anaven enraonant entre ells de tot 
el que havia succeït. I, mentre 
conversaven i discutien, se’ls atansà 
el mateix Jesús.



Jesús caminava amb ells però no el 
podien reconèixer perquè els seus ulls 
estaven impedits (...) Ell va preguntar 
per la seva conversa i li van dir 
sorpresos: ¿ets l’únic foraster a 
Jerusalem que no sap el que ha passat 
aquests dies a Jerusalem? El cas de 
Jesús de Natzaret, un profeta poderós 
en obres que van crucificar. Però Jesús 
els va dir: ¿No calia que el Messies 
patís tot això i entrés a la glòria? I els 
va interpretar el que es referia a Ell en 
totes les Escriptures. Però ells seguien 
sense reconèixer-lo.



Quan van arribar a prop 
d’Emaús, el poblet on anaven, 
Ell va fer com si continués més 
enllà però els deixebles li van 
insistir: “queda’t amb 
nosaltres, que es fa tard i el 
dia ja ha començat a declinar” 
i Jesús va entrar per quedar-se 
amb ells.



Mentre es trobava amb ells a la 
taula, va prendre el pa, va dir la 
benedicció, el va partir i els el 
va donar. Llavors se’ls van obrir 
els ulls i el van reconèixer; però 
Ell es va fer invisible. Llavors 
van comentar entre ells: Oi que 
el nostre cor s’abrusava mentre 
ens parlava pel camí i ens obria 
el sentit de les Escriptures? De 
seguida, es van aixecar de taula 
i van tornar a Jerusalem per 
explicar-ho als altres germans. 



Et proposem unes preguntes
per recordar l’evangeli d’avui:  

1. Cap on anaven els dos deixebles?

2. Què feien mentre caminaven?

3. A qui es van trobar pel camí?

4. De què van parlar amb Ell, caminant?

5. Quan van arribar al poblet, què li van dir?

6. Ja l’havien reconegut?

7. Quan el van reconèixer?

8. Què van fer els deixebles, quan el van
reconèixer?


