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Bliv hos os med din Ånd til stede, 
O mester, hver en aftenstund, 
At vi den rette bøn må bede, 
Før øjet lukker sig til blund, 
Med ydmygt suk for hjertets brøst, 
Med håb om nådens himmeltrøst! 
 
Morgenlys og aftenlys. 
Lys, der skaber skarpe konturer i landskabet omkring os. 
Lys, der engang skabte skarpe konturer omkring to mennesker, 
der vandrede ad en støvet vej. En vej, der var slidt bar i spo-
rene, hvor færdslen er, men tilgroet og blomstrende i kanten 
ved begge sider.  
Hvor meget af det alt sammen har de set, de to. 
Ikke ret meget. 
Deres øjne holdtes til. 
De havde ikke selv lukket dem. De var blevet lukket. For det 
var ikke meningen, de skulle genkende. 
Der på vejen Påskedag. 
For det var stadig påskedag i Jerusalem, da to disciple 
vandrede mod Emmaus. Også selvom det allerede er blevet 
2.påskedag her hos os. Og er blevet morgen igen efter den 
aften, hvor to disciple nåede frem. 
Det var samme dag hos dem. 



De var optaget i deres lukkethed mod omverdenen. Ordene 
havde taget magten over dem, og de blev ved og ved med at 
sige, hvordan, hvorfor. 
Hvad nu? 
Vi ved ikke, om vejen var jævn eller ujævn. Om den var hullet 
eller våd efter regn. Vi får det ikke at vide. For det er lige 
gyldigt for os. Det usædvanlige var, at de to disciple heller ikke 
ænsede det. De havde gået den vej så tit. Men aldrig som nu. 
De havde så tit gået sammen alle mulige andre steder. 
Men aldrig som nu. 
De var blevet optaget af det, der var så meget større end de 
selv, at de ikke kunne rumme det. 
Derfor væltede det ud af dem. 
Som ord, de ikke havde styr på. Ord der gik lige igennem dem 
– kredsede rundt i forstyrrede hjerner og tankebaner uden at 
tage noget somhelst med sig. Uden at ændre på noget som 
helst. 
De var i et lukket fællesskab, de ikke selv kunne ændre. Et 
fællesskab, som de heller ikke selv havde den mindste lyst til at 
ændre. De kunne have gået til verdens ende uden at opdage det 
og stadig have talt med hinanden om alt det, som var sket. 
Uden at være nået nogen vegne. 
Men de kom ikke til at gå til verdens ende alene. 
De kom til at gå til Emmaus. 
I samtale. 
Selvom deres øjne holdtes til. 
Af Gud. 
Fordi det ellers ville gå for stærkt. 
Vi får at vide, at det er Jesus, de følges med. 



At den opstandne selv kommer og slår følge med mennesker, 
der er blevet lukket inde af for mange tanker. 
De selv får det ikke at vide. 
Før bagefter. 
Det er en forskel på dem og os. 
Midt i de mange ligheder, vi ellers har med to disciple, der var 
gået i selvsving, fordi verden var blevet for stor. 
Fordi afmagten havde taget bolig, hvor magten var forsvundet. 
Men det er der, hvor afmagten tager bolig, livet kan begynde 
forfra. 
Samtalen kan begynde forfra. 
Det er påske for Herren. 
Vi kender også til, at vore øjne holdes til, når vi ikke kan se os 
ud af situationen. Vi kender til, at vi hellere vil blive i 
fortvivlelsens tryghed. Sorgens omklamrende mørke end vil 
drages ud. 
Men to disciple på vejen fik ikke lov til det. 
Og det blev til glædeligt budskab for os. 
Fordi vi heller ikke skal få lov til det. 
De to disciple kunne lige med nød og næppe holde sig på 
vejen. Deres tanker kunne lige med nød og næppe skelne 
mellem vejens grus og sten og planterne ved vejsiden. 
Blomsterfloret, de ikke skulle ud i. 
Og de kunne lige med nød og næppe fortælle den, de så som 
fremmed, hvad der var, de kredsede rundt i. 
Og det blev hørt. 
Selvom det også blev påtalt. 
Blev markeret, at de intet havde at frygte. Ingen grund havde til 
at være afmægtige. 
For de havde hørt. 



De havde hørt det hele før. 
De havde fået at vide. 
Det hele var gået efter planen. 
Bruddet var ikke sket i dag. Det var sket de mange gange, hvor 
de havde hørt, at Kristus skulle lide. 
Det var i virkeligheden det, de havde lukket af for. 
Det er det, vi lukker af for. 
Vi magter ikke at høre om en Gud, der skal lide for vores 
skyld. 
Derfor måtte også den opstandne slå følge. 
Derfor måtte beretningen fortælles en gang til. 
Derfor skal vi høre evangeliet om to disciple på vej til Emmaus 
også på denne 2.påskedag i 2011. 
Fordi Kristus skulle lide. 
Før verden kunne begynde forfra. 
Og Han begyndte forfra. 
Denne fremmede på vejen. 
Begyndte med Moses, der ledte det jødiske folk ud fra 
Egyptens trældom. Og han fortsatte med profeterne, der stod 
frem og sagde: ”lyt eller dø”. 
Og sådan nåede de frem. 
Lige medens lyset var ved at forsvinde.  
Tiden havde stået stille, medens han udlagde. Åndedrættet 
havde været tilbageholdt og verden omkring dem var forsvun-
det. Og var de ikke vågnet op, var Han gået videre, denne 
fremmede. 
Men de vågnede op. 
Og bad. 
”Bliv hos os! Det er snart aften, og dagen er allerede gået på 
hæld.” 



Da blev Han. 
Der, hvor folk beder om det. 
Der, hvor dag er ved at blive til aften. 
Der, hvor det er tid til aftensmåltid. 
Der brød han brødet. 
Og blev genkendt. 
Det var nok for to disciple. At genkende den opstandne. Nu 
behøvede Han ikke at blive. Der var andre, der skulle gen-
kende. 
Og de to disciple forstod. Forstod livet baglæns. Forstod, hvad 
de havde været en del af hele dagen medens de havde vandret 
uden at se hvor, medens de havde lyttet uden for tid og sted. 
Medens deres hjerter havde brændt. 
Fordi hjertet forstod, hvad forstanden ikke kunne fatte. 
Da det blev påske på vejen mellem Jerusalem og Emmaus. 
Det er påskeevangelium. 
At hjertet kan se, førend vi forstår. 
At Gud tror på os først. Så vi kan tro på Ham. 
”Brændte ikke vore hjerter i os, medens han talte til os på 
vejen?” 
Og de brød op. 
De brød op fra det måltid, der skulle blive det første med den 
opstandne. Det første i en lang række, der når helt frem til os. 
For de to disciple måtte sige det videre. 
De måtte ad den samme vej som de var kommet. 
Men nu så de den vej. 
Nu så de verden omkring sig medens de ilede tilbage til 
Jerusalem. 
Tilbage til de andre. 
Tilbage til fællesskabet. 



For de havde set den opstandne. 
De havde genkendt. 
Da han brød brødet. 
Det var det, de måtte fortælle videre. Fortælle videre til dem, 
der også havde set. 
Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. 
Herren er virkelig opstået, og Han er genkendt ved 
nadverbordet. 
 
Der, hvor også vi får lov til at genkende. 
 
Glædelig Påske! 
 
AMEN 


