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    Duchu Święty, który oświecasz 
serca i umysły nasze, dodaj 
nam ochoty i zdolności, by 
nasza nauka była dla nas 
pożytkiem doczesnym i 

wiecznym. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen. 





      Nie ma pewności co do dokładnej lokalizacji wioski; 
utożsamiana jest przez niektórych z Al-Kubajba (Al-
Qubaybah, El Qubeibeh), 11 km na północny zachód 
od Jerozolimy, przy dawnym trakcie rzymskim. 
Biblijne spotkanie uczniów z Jezusem upamiętnia 
tutaj Bazylika św. Kleofasa, stanowiąca sanktuarium 
franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej. Jednakże 
Euzebiusz z Cezarei, Św. Hieronim, Teofan Wyznawca 
i Sozomenos uznawali lokalizację biblijnego miasta w 
rzymskim mieście Emaus Nikopolis. 



     Obecnie istnieją trzy lokalizacje Jezusowego Emaus: Amwas, al-
Qubeibeh i Abu Gosh. Wszystkie położone są od kilku do 
kilkudziesięciu kilometrów na zachód od Jerozolimy. Najbardziej 
wiarygodne wydają się dwie pierwsze. 

 

     Emaus - Amwas posiada tradycję potwierdzoną przez Orygenesa, 
Euzebiusza z Cezarei i Hieronima. Leży 30 kilometrów od Jerozolimy 
(160 stadiów). W roku 70 Tytus obdarzył je tytułem "Nicopolis" 
("miasto zwycięskie"). W trakcie wykopalisk odkryto tu zabudowania z 
okresu hellenistycznego i rzymskiego oraz ślady monumentalnego 
kościoła i baptysterium z III wieku. Kolejną bazylikę wzniesiono w 
okresie bizantyjskim; zachowały się z niej mozaiki posadzkowe z 
motywami fauny i flory, baptysterium w formie krzyża greckiego oraz 
zatarte napisy greckie. Pod posadzką znajdowały się groby. Po 
zburzeniu bazyliki przez Samarytan w 529 roku, odbudowali ją 
krzyżowcy, znacznie pomniejszając. Popadła jednak w ruinę po wyjściu 
krzyżowców z Ziemi Świętej. Współczesny klasztor zbudowali Sercanie. 

 



     Emaus - al-Qubeibeh (arab. "Kopułka") położone 11 kilometrów 
od Jerozolimy (60 stadiów), jest obecnie niewielką wioską 
arabską. Wykopaliska pozwoliły odkryć przedmioty i zabudowania 
wskazujące, że teren był zabudowany od III wieku p.n.e. do 
czasów bizantyjskich. Do dziś zachowały się fragmenty Via Apia 
łączące Emaus z Jerozolimą. Jednak w okresie bizantyjskim nie 
kojarzono tego miejsca z biblijnym Emaus. Uczynili to dopiero 
krzyżacy, budując kościół, niewielki zamek i hospicjum dla 
pielgrzymów. Zabudowania krzyżackie uległy zniszczeniu; 
natomiast obecny kościół, nawiązujący architektonicznie do 
średniowiecza, został wzniesiony w roku 1901 przez 
franciszkanów. W lewej nawie znajduje się prostokątna budowla, 
którą tradycja średniowieczna utożsamia z domem Kleofasa.. 

 



 



     Wielokrotnie zauważano zbieżność dwóch 
pierwszych odsłon składających się na analizowany 
przez nas epizod z dwoma najważniejszymi 
częściami liturgii mszalnej: 
1. Podczas wędrówki Jezus, nierozpoznany jeszcze 
przez uczniów, wyjaśnia im Pisma, co przywodzi na 
myśl liturgię Słowa. 
2. Przy stole, w gospodzie, Jezus daje się poznać po 
łamaniu chleba, co przywodzi na myśl liturgię 
eucharystyczną. 
W tym też kluczu, idąc za starożytną tradycją 
Kościoła, Ojciec Święty podejmuje eucharystyczną 
interpretację opowiadania, zwracając uwagę na 
jedność dwóch stołów, stołu słowa i stołu Chleba 
(Mane nobiscum Domine, 12) 



 
 

„Mane nobiscum Domine” 
List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i 

wiernych na Rok Eucharystii, październik 2004-październik 2005 

 12. Eucharystia jest światłem przede wszystkim dlatego, że w każdej Mszy św. 
Liturgia słowa Bożego poprzedza sprawowanie Liturgii Eucharystii — w 
jedności dwóch «stołów» — stołu Słowa i stołu Chleba. Tę ciągłość widać w 
mowie eucharystycznej z Ewangelii św. Jana, gdzie Jezus od zasadniczego 
przedstawienia swej tajemnicy przechodzi do zobrazowania wymiaru ściśle 
eucharystycznego: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja 
jest prawdziwym napojem» (J 6, 55). Wiemy, że ta właśnie mowa wprawiła 
w zakłopotanie znaczną część słuchaczy, skłaniając Piotra, by stał się 
wyrazicielem wiary innych Apostołów i Kościoła wszech czasów: «Panie, do 
kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego» (J 6, 68). W perykopie o 
uczniach z Emaus sam Chrystus zabiera głos, by ukazać, «zaczynając od 
Mojżesza, poprzez wszystkich proroków», jak «wszystkie Pisma» prowadzą 
do tajemnicy Jego osoby (por. Łk 24, 27). Jego słowa powodują 
«poruszenie» serc uczniów, chronią ich przed mrokiem smutku i rozpaczy, 
wzbudzają w nich pragnienie pozostania z Nim: «Zostań z nami, Panie» (por. 
Łk 24, 29). 
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