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(13) Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, 

oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.(14) Rozmawiali oni z sobą o 

tym wszystkim, co się wydarzyło. (15) Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z 

sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. (16) Lecz oczy ich były 

niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. (17) On zaś ich zapytał: Cóż to 

za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. (18) A 

jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z 

przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach 

stało. (19) Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z 

Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie 

wobec Boga i całego ludu; (20) jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go 

na śmierć i ukrzyżowali. (21) A myśmy się spodziewali, że On właśnie 

miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak 

się to stało. (22) Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były 

rano u grobu, (23) a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że 

miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. (24) Poszli niektórzy z 

naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie 

widzieli. (25) Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są 

wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli 

prorocy! (26) Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby 

wejść do swej chwały? (27) I zaczynając od Mojżesza poprzez 

wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do 

Niego. (28) Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, 

jakoby miał iść dalej. (29) Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż 

ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek                      

w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 34 

 



2 
 

Wszedł więc, aby zostać z nimi. (30) Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, 

wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.  

(31) Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z 

oczu. (32) I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy 

rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? (33) W tej samej 

godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu 

i innych z nimi, (34) którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście 

zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. (35) Oni również opowiadali, 

co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu 

chleba. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy nie żałujesz czasem, że nie było cię wraz z Kleofasem i jego towarzyszem na 

drodze do Emaus?  

 Czy nie byłoby wspaniale posłuchać, jak Jezus wyjaśnia Pisma i zobaczyć wyraz 

twarzy uczniów, gdy rozpoznali Go przy łamaniu chleba? 

 

Jednak w pewnym sensie możemy tam się znaleźć. 

 

 Także dziś, dwa tysiące lat po Zmartwychwstaniu, słowo Jezusa może rozpalać 

nasze serca i prowadzić nas tam, gdzie możemy Go spotkać. 

 

 Jak to możliwe?  

 

 Otóż Pismo Święte nie tylko przekazuje wiedzę o Jezusie, ale Go nam objawia! 

 

Kiedy słuchamy słów Pisma Świętego podczas Mszy, dobrze jest przypomnieć sobie, że 

są to słowa „żywe… skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny” 

(Hbr 4,12).  

 Natchnione przez Boga, niosą nam Jego obecność. 

 Mają w sobie moc Ducha, która napełnia nas Jego mądrością, pokojem i radością. 

 Wystarczy słuchać ich z wiarą. 

 

 Kleofas i jego towarzysz musieli przejść długą drogę z Jezusem, zanim Go rozpoznali, 

a z nami bywa czasem podobnie. Miej więc do siebie dużo cierpliwości.  
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Kiedy słyszysz słowo Boże głoszone podczas Mszy świętej, wyobraź sobie, że 

jesteś w miejscu opisywanych tam wydarzeń – w Galilei, w Jerozolimie czy 

gdziekolwiek indziej.  

Usłysz Jezusa, który mówi do ciebie.                                                               

Odsuń od siebie rozproszenia i słuchaj tego, co On ma ci dziś do powiedzenia. 
 

Być może nie od razu to usłyszysz. Może nawet w ogóle nic do ciebie nie dotrze! Ale 

Duch Święty będzie działał w tobie, tak jak działał w uczniach idących do Emaus na 

każdym etapie ich drogi. On wciąż udziela ci swojej łaski, nawet wtedy, gdy tego nie 

czujesz.  

Wystarczy twoje otwarte serce, a z czasem rozpoznasz go, tak jak rozpoznali 

Go uczniowie z Emaus. 

  

„Duchu Święty, pomóż mi dziś rozpoznać Jezusa w Jego słowie. 

Panie, spraw, by Twoje słowo dotknęło mego serca, abyś mógł posługiwać się mną dla 

Twojej chwały. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Grzegorz Wielki 

 
 

Miłujmy gościnność 
 

Oto słyszeliście, najdrożsi bracia, jak dwom uczniom będącym w drodze, niewierzącym w 

Niego, ale o Nim rozmawiającym, Pan się ukazał, lecz nie w takiej postaci, żeby Go poznać mogli. 

Pan więc to uczynił przed ich cielesnymi oczyma, co się w nich wewnętrznie działo na oczach ich 

serca. Oni wewnętrznie kochali Go i mieli wątpliwości co do Niego.  

Tak też Pan zewnętrznie był przy nich obecny, ale kim był, nie okazał im. Gdy mówili o Nim, 

przystąpił do nich, a że oni weń wątpili, ukrywał swą postać, przez którą poznać Go mogli. 

Wprawdzie do nich mówił, karcił zatwardziałość ich serca, wyjaśniał im teksty Pisma Świętego, 

które o Nim mówiły, jednak ponieważ dla ich serc był jeszcze obcym, udawał, że chciał iść jeszcze 

dalej.  

Nic więc Przedwieczna Mądrość dwuznacznie nie uczyniła, lecz Jezus ukazał się zewnętrznie 

takim, jakim był w ich sercach. Mieli być wewnętrznie wypróbowani, czy nie kochając Go jeszcze 

jako Boga, mogą Go przynajmniej miłować jako obcego. Ponieważ jednak miłość nie mogła być 

obcą dla tych, z którymi szła Prawda, zapraszają Jezusa w gościnę jako wędrowca.  

Dlaczego jednak mówimy „zapraszają”, skoro jest napisane: „I przymusili Go”. Z tego 

przykładu widać, że obcych należy nie tylko zapraszać w gościnę, lecz przymuszać do korzystania z 

niej. Przygotowują zastawę, podają chleb i potrawy i Boga, którego nie poznali, gdy wykładał 

Pismo Święte, poznają przy łamaniu chleba.  
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Przy słuchaniu więc przykazań Boga nie zostali oświeceni, otrzymali światło przy ich 

spełnianiu, napisane jest bowiem: „Nie ci, którzy słuchają Zakonu, sprawiedliwymi są 

przed Bogiem, ale ci, którzy Zakon pełnią, będą usprawiedliwieni” (Rz 2, 13). 
 

 Kto więc to, co usłyszał, chce zrozumieć, niech się spieszy w czyn wprowadzać to, co już 

zdołał zrozumieć. Oto Pan nie był poznany, gdy mówił, ale dał się im poznać, gdy podawano Mu 

posiłek.  
 

Miłujcie więc, najdrożsi bracia, gościnność, kochajcie dzieła miłości. 

 

 Dlatego to Paweł mówi: „Trwajcie w miłości braterskiej. A nie zapominajcie 

o gościnności, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów 

przyjmują w gościnę” (Hbr 13, 1).  

 Piotr także mówi: „Bądźcie gościnni jedni dla drugich bez szemrania”                     

(1 P 4, 9).  

 A i sama Prawda oświadcza: „Gościem byłem, a przyjęliście Mnie” (Mt 25, 

35). 
 

Słynne jest zdarzenie, które nam starzy przekazali. Pewien gospodarz z całą swoją rodziną był 

niezmiernie gościnny. Gdy codziennie do swego stołu przyjmował wędrowców, któregoś dnia 

przybył m.in. pewien wędrowiec, którego także zaprowadzono do stołu. Gdy po posiłku gospodarz 

chciał mu obmyć ręce, jak to z pokorą zwykł był czynić, obróciwszy się wziął dzbanek, lecz tego,  

komu chciał umyć ręce, już nie było. Gdy się nad tym wydarzeniem z podziwem zastanawiał, tejże 

nocy Pan w widzeniu mu powiedział: „W inne dni przyjąłeś Mnie w moich członkach, wczoraj zaś 

Mnie samego”. Gdy Pan na sąd przybędzie, powie: „Coście uczynili jednemu z tych braci 

moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Oto, gdy przed sądem przyjmowany 

jest w swych  członkach, sam szuka tych, którzy Go przyjmowali.  

 

A jednak co do gościnności jesteśmy leniwi. Rozważcie więc, bracia, jak 

wielką jest cnota gościnności. Przyjmujcie Chrystusa do swych stołów, abyście 

mogli być przez Niego przyjęci na wieczne uczty. Udzielajcie teraz wędrowcowi 

Chrystusowi gościny, aby was na sądzie nie uważał jakby za wędrowców, lecz 

jako swoich przyjął do królestwa. Niech pomoże do tego Ten, który jako Bóg 

żyje i króluje na wieki wieków. 

 

    św. Augustyn   Poznali Go przy łamaniu chleba 

 

Pan Jezus po zmartwychwstaniu spotkał na drodze dwóch swoich uczniów; rozmawiali 

pomiędzy sobą o tym, co się wydarzyło. I rzekł do nich: „Cóż to za rozmowy prowadzicie 

między sobą i jesteście smutni?”. O tym opowiada tylko Łukasz Ewangelista. Marek jedynie 

w krótki sposób dotyka tego tematu, mówiąc, że ukazał się dwom na drodze (Mk 16, 12n), lecz 

opuścił, co oni powiedzieli Panu i co im Pan powiedział. 
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 Cóż więc owo czytanie nam daje? Coś wielkiego, jeśli tylko zechcemy zrozumieć. 

 

 Ukazał się Jezus, był widziany oczyma, a jednak nie został poznany. Pan szedł z nimi po 

drodze, a sam był drogą, ale oni jeszcze nie szli po drodze, lecz spotkał ich, gdy zboczyli z drogi. 

Gdy jeszcze był z nimi przed swą męką, wszystko przepowiedział: że będzie cierpiał, że umrze, że 

trzeciego dnia zmartwychwstanie (Mt 20, 18n) – wszystko to przepowiedział, ale oni zapomnieli 

pod wpływem Jego śmierci. Tak bowiem wzburzyli się, gdy ujrzeli, jak wisiał na krzyżu, że 

zapomnieli o tym, czego ich uczył, że nie oczekiwali Jego zmartwychwstania, ani nie wierzyli, że 

zdoła dotrzymać obietnicy. 

 „My – mówią – spodziewaliśmy się, że On odkupi Izraela”. O uczniowie, 

spodziewaliście się, to znaczy, że już się nie spodziewacie? Oto Chrystus żyje, a nadzieja w was 

umarła? A przecież żyje Chrystus, ale żyjący Chrystus znajduje umarłe serca uczniów, których 

oczom objawił się i nie objawił, był widziany, a zarazem zakryty. 

Bo gdyby Go nie widzieli, jakby mogli Mu odpowiadać na Jego pytania, a sami zapytywani 

odpowiadać? Na drodze szedł z nimi jako towarzysz, a przecież On był ich wodzem.  
 

Tak więc widzieli Go, ale Go nie poznali. 

 

 Oczy ich bowiem były powstrzymane, jak to słyszeliśmy, aby Go nie poznali. Nie były 

powstrzymywane, aby Go nie widzieli, ale aby Go nie poznali. Nuże, bracia, gdzie chciał Pan, aby 

Go poznano? W łamaniu chleba. Jesteśmy pewni: gdy łamiemy chleb, poznajemy Pana. Chciał On 

być poznany właśnie w ten sposób ze względu na nas, którzy wprawdzie nie widzieliśmy Go w 

ciele, ale mieliśmy przecież spożywać Jego ciało. Kimkolwiek jesteś, wierny, kimkolwiek jesteś, 

nie na próżno jesteś nazwany chrześcijaninem; kimkolwiek jesteś, który nie bez przyczyny 

wchodzisz do kościoła; kimkolwiek jesteś, który słuchasz słowa Bożego z bojaźnią i nadzieją, niech 

cię pocieszy łamanie chleba. Nieobecność Pana nie jest nieobecnością – miej wiarę, a z tobą jest 

Ten, którego nie widzisz. Oni, gdy Pan z nimi rozmawiał, nie mieli wiary, bo nie wierzyli, że On 

zmartwychwstał, ani nawet nie mieli nadziei, że On może zmartwychwstać. Stracili wiarę, stracili 

nadzieję. Szli martwi z Żywym, szli martwi z samym Życiem. Z nimi szło Życie, lecz w ich sercach 

jeszcze nie odnowiło się życie...  

Pan Jezus został poznany, a gdy Go poznano, więcej się im już nie objawił. Odszedł od nich 

cieleśnie, ale trzymali Go przez wiarę. I dlatego Pan stał się nieobecny cieleśnie w całym Kościele i 

wstąpił do nieba, aby zbudować wiarę. Jeśli bowiem nie znasz czego innego jak tylko to, co 

widzisz, to gdzie jest twoja wiara? A jeśli wierzysz w to, czego nie widzisz, to rozradujesz się, gdy 

ujrzysz...  Przyjdzie to, czego nie widzimy, przyjdzie, bracie, przyjdzie, ty jednak, bracie, bacz, jak 

cię znajdzie!... Bądź pewny, przyjdzie. I nie tylko przyjdzie, ale przyjdzie wtedy nawet, kiedy nie 

chcesz. 

 

 Nerses Sznorhali   W drodze do Emaus 
 

Tegoż samego dnia, na drodze do Emaus, wdałeś się już w rozmowę z Kleofasem i z jego 

towarzyszem podróży, i w gospodzie dałeś się im poznać, gdy łamałeś chleb poświęcony, a skoro 

zniknąłeś z ich oczu, ich płonące serca pozostały pogrążone w niepewności. 
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 I mnie także daj poznać Niewypowiedzianego – Twój wzrok ukryty, a jakże upragniony – aby 

moje serce spłonęło we mnie na wspomnienie Twej miłości niebiańskiej. 

Włóż w me serce stopnie, po których mógłbym wstępować z tego padołu smutku do nieba, 

gdzie obiecałeś nam, o Synu Jedyny, Twe królestwo na wysokościach. 
 

 

Droga światła     Bp Grzegorz Ryś 

 

   Zmartwychwstały Pan ukazuje się Uczniom                                            

na drodze do Emaus 

"Droga do Emaus" - to droga ucieczki od Jerozolimy. Od tego wszystkiego, co się tam 

"w owych dniach stało".  

A przecież cały ostatni rok ich życia to była droga do Jerozolimy. Z Jezusem szli do 

Jerozolimy. Do Jego Paschy. Do Wieczernika. I - mówił im o tym trzy razy - DO 

Golgoty. 

Jeśli droga do Jerozolimy była w ich życiu DROGĄ WIARY, to droga z Jerozolimy 

oznacza DROGĘ NIEWIARY. 

Uciekają. 

Chcą zaprzeczyć wszystkiemu, czym żyli świadomie przez taki czas. Co wybrali. W co 

uwierzyli. Co zrozumieli z Boga. I z siebie. 

Każdy z uczniów miał swoją "drogę do Emaus". I to nie tylko wtedy. W tych pierwszych 

dniach niepewności. W życiu Piotra "droga do Emaus" wydarzyła się trzydzieści lat później. 

Jako Via Appia, wychodząca z Rzymu na południe. Uciekał nią przed męczeństwem. 

Namówiony przez rzymski Kościół. Aż do miejsca, na którym po dziś dzień stoi kościółek 

Quo vadis ... 

Bądź błogosławiony, zmartwychwstały Panie,                                                                

który towarzyszysz nam na każdej naszej drodze. 

Chwalimy Cię, bo się objawiasz nie tylko na drogach naszej wiary. Ale także - i za to 

chwalimy Cię bardziej - wędrujesz z nami drogami naszej niewiary.  

Idziesz obok, gdy chcemy uciec, gdy mamy ochotę zapomnieć o wszystkich wyznawanych 

dotychczas wartościach; gdy wiara jawi się naszym oczom jako coś, co zabija. Jest bez sensu.  
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I gdy życia upatrujemy w grzechu. jesteś obok. Dyskretny. Najczęściej Nie Rozpoznany- 

jak wtedy przez Łukasza i Kleofasa. Ukryty. Niebudzący podejrzeń. 

Przychodzisz dobrym słowem - niekoniecznie wprost  wierze - mądrą książką, 

wartościowym filmem, piękną sztuką; objawiasz się w ludziach - którzy chcą być blisko, 

niekoniecznie z pobudek nachalnie konfesyjnych. Potrafisz przychodzić na tyle sposobów. 

Niezmordowany. Niewyczerpany w swej pomysłowości. 

Bądź pochwalony, żyjący Chryste, na naszych drogach do Emaus.  

Ty jesteś DROGĄ! Ty jesteś drogą naszej wiary! 

I Ty jesteś drogą naszej niewiary! 

 

    Zmartwychwstały Pan objawia się                                              

przy „Łamaniu Chleba” 

Udzielili Mu gościny. Jeszcze Nieznajomemu. Nierozpoznanemu. 

Choć po drodze stał się im jakoś bliski. Tym niemniej to nie wiara jeszcze kazała im 

zaprosić Go do stołu. Ale zwykły odruch człowieczeństwa. Zwykła, ludzka dobroć. Gest, który 

łatwo byłoby zbagatelizować. 

 "Nie zapominajmy o gościnności - pisze Autor Listu do Hebrajczyków - gdyż 

przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę" (Hbr 13, 2).  

 "Przestrzegajcie gościnności" - wzywa wprost św. Paweł w Liście do Rzymian            

(Rz 12, 13).  

 "Okazujcie sobie bez szemrania wzajemną gościnność" - czytamy w Pierwszym 

Liście św. Piotra (1 P 4, 9). 

Czym może być w istocie prosty gest dobroci? 

To tajemnica, która przestrzega przed lekceważeniem cnót i postaw zwyczajnych                         

i skromnych, jakby mało heroicznych. I zachęca, by w danej chwili wypełniać takie dobro, 

jakie jest możliwe. 

Udzielili Mu gościny. Zaprosili Go do stołu. Natychmiast jednak się okazało, że tak 

naprawdę to On jest zapraszającym! I że to On zastawia stół! 
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Tak, jak wcześniej było w Kanie Galilejskiej i na uczcie u faryzeusza Szymona, i w domu 

Marty i Marii w Betanii. 

I jak jest podczas każdej Eucharystii, TAK JEST ZAWSZE. 

W KAŻDYM SPOTKANIU Z TOBĄ. 

Zapraszamy Cię.  

Oddajemy swój czas. I uwagę. Rezygnując czasem z czegoś innego. Czasem mamy pokusę 

myśleć, ile nas ta nasza pobożność kosztuje ... 

 W rzeczywistości to zawsze Ty jesteś tym, który obdarowuje.  

 A my tymi, którzy zyskują.  

Otrzymują: Twoje Słowo. Ciało i Krew. Komunię. Wspólnotę życia. doświadczenie 

przyjęcia. Akceptację, o jakiej świat nie ma zielonego pojęcia. 

Ty się nigdy nie dasz wyprzedzić w obdarowywaniu. ciebie nigdy nie można uczynić 

dłużnikiem. jesteś niewyczerpany w dawaniu. 

 

Rozdział VI (P. Kreeft - I Ty możesz zrozumieć Biblię) 

Ewangelia Ducha Świętego: Dzieje Apostolskie 

(część 1) 

Chrześcijanie w I wieku byli nazywani "ludźmi, którzy podburzają cały świat" 

(Dz 17, 6). Jak oni to robili? Jak my możemy uczynić to znowu? 

Dzieje Apostolskie są jak powieść detektywistyczna i przygodowa. Tajemnicą jest, jak to 

się stało, że dwunastu mężczyzn, którzy byli przeważnie wieśniakami  i rybakami, zmieniło 

świat bardziej niż jakakolwiek inna grupa kiedykolwiek indziej.  

     Jaki był ich sekret? 

 Przygoda wędruje przez sytuacje na granicy życia i śmierci, czarną magię, rzeczywiste 

cuda, zabójstwo, rozbicie okrętu, procesy, tortury, kamienowanie, więzienie, trzęsienie 

ziemi, spotkania z aniołami, spisek i nawrócenie. Trzyma czytelnika w napięciu, jak film              

z Indianą Jonesem. 
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Dwie z trzech głównych postaci to święci Piotr i Paweł. Piotr był pierwszym papieżem, 

"Skałą", na której Chrystus obiecał zbudować swój Kościół.  

Paweł był jak trąba powietrzna. Był największym misjonarzem wszech czasów. Nikt 

nigdy nie zrobił więcej dla chrystianizacji świata niż Paweł. Jeśli potrzebujemy więcej skał  

i trąb powietrznych w dzisiejszym Kościele, być może powinniśmy powrócić do tej księgi, 

by odnaleźć nasze wzorce. Jednak 

 główną postacią w Dziejach Apostolskich jest Jezus Chrystus.  

Dzieje są kontynuacją Ewangelii według świętego Łukasza (Przeczytaj Łk 1, 1-4,                     

a następnie Dz 1, 1). Podobnie jak Ewangelia jest historią Chrystusa, Dzieje Apostolskie są 

historią Ciała Chrystusa, Kościoła. 

Księga ta przenosi nas z powrotem do fundamentów. Ukazuje nam, czym Kościół 

najbardziej zasadniczo jest: konspiracją miłości dla umierającego świata, misją szpiegowską 

na terytorium opanowanym przez wrogie siły zła, prorokiem od Boga, przynoszącym 

najważniejszą wiadomość, jaką świat kiedykolwiek usłyszał, najbardziej przemieniającą 

życie i najbardziej rewolucyjną instytucją, jaka kiedykolwiek istniała na ziemi. 

Kościół nie jest tylko ludzką instytucją. Nie jest tylko organizacją, ale organizmem. Tak 

jak twoje ciało nie jest jedynie zlepkiem komórek, Kościół nie jest tylko zbiorowością 

ludzkich istnień. Podobnie jak twoja dusza jest życiem twojego ciała, Duch Święty jest 

życiem Kościoła. 

Dzieje Apostolskie nazywa się "Ewangelią Ducha Świętego". 

To dlatego zaczynają się one, po wniebowstąpieniu Jezusa, od Zesłania Ducha Świętego, 

narodzin Kościoła, nadejścia Ducha Świętego. 

Ten sam Duch jest tajemniczą mocą zmieniającą morderców w męczenników                   

i grzeszników w świętych. To On zaplanował i wyreżyserował całą fabułę Dziejów 

Apostolskich. On umocnił i natchnął jej ludzkich aktorów. Duch Święty jest rzeczywistym 

bohaterem tej opowieści. (Tak, "On", a nie "to". On jest osobą, jak Ojciec i Syn,            

a nie "mocą".) 

Pierwsza część Dziejów Apostolskich opowiada historię Kościoła na Wschodzie, w 

Jerozolimie i Antiochii. Fabuła koncentruje się na Piotrze, apostole Żydów. Druga część 

mówi o Kościele na rzymskim Zachodzie i koncentruje się na Pawle, apostole pogan.  

Ci dwaj wielcy   święci - męczennicy - ewangelizatorzy - misjonarze 

tworzą wspólnie połączone "filary Kościoła". 
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Łukasz, autor, był towarzyszem Pawła w jego podróżach misyjnych po świecie 

rzymskim. Dlatego często używa zaimka "my" (zob. na przykład Dz 16, 20 i 27). Akcja 

zaczyna się w Jerozolimie i kończy w Rzymie, w centrum starego świata, wraz z Pawłem, 

więźniem w domu cezara, który nawraca wszędzie ludzi i oczekuje na męczeństwo. 

 W jaki sposób ta historia z czasów starożytnych może być istotna dla nas               

i naszego świata dzisiaj? 

Nasz świat jest równie zepsuty, równie twardy i dumny, równie gwałtowny, równie 

potrzebujący jak świat ówczesny. Księga ta daje nam wzorzec do ponownego przewrócenia 

go do góry nogami. 

Mamy ten sam Kościół, to samo źródło mocy (Ducha Świętego), tę samą dobrą nowinę               

i te same ostatnie polecenia naszego Pana: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody" 

(Mt 28, 19). Żadna siła na ziemi nie może nas powstrzymać, oprócz naszego własnego 

lenistwa i braku wiary. 

Potrzebujemy odzyskania dalekowzrocznego optymizmu apostołów z Dziejów 

Apostolskich. Oczekiwalibyśmy, że po tym, jak Jezus ich opuścił i wstąpił do Nieba, 

spoglądaliby teraz w przeszłość, we wspaniały czas, kiedy On był z nimi. 

Ale nie - patrzyli w przyszłość, bo przyszłość miała być nawet bardziej wspaniała. Sam 

Jezus im powiedział, że będzie dla nich lepiej, jeśli odejdzie i wyśle im Ducha Świętego 

(J 16, 7).   Jak mogło być lepiej? 

 Czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy mieli Jezusa wciąż cieleśnie, po ludzku 

obecnego? 

 Nie. Kiedy On był tutaj, Jego uczniowie wciąż Go nie rozumieli. Dopiero gdy zesłał 

Ducha, mogli rozpocząć ogromne zadania opowiedziane w tej księdze. 

Dlaczego? Ponieważ Bóg Ojciec jest na zewnątrz nas, Bóg Syn obok nas, a Bóg 

Duch Święty wewnątrz nas. 

(Jest to tylko ukazanie ról trzech Osób Boskich; oczywiście nie ma trzech Bogów - 

jednego na zewnątrz nas, jednego wewnątrz nas i jednego obok nas.) 

Bycie wewnątrz drugiego to maksimum intymności. Intymność jest tym, do czego dąży 

miłość, a Bóg jest miłością. Cała Biblia jest historią miłości między Bogiem                                    

i Jego ludem, Jego Kościołem. Dzieje Apostolskie zaczynają trzeci, ostatni                              

i najintymniejszy etap ze wszystkich. 
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 Kościół jest najpotężniejszą siłą na ziemi nie tylko dlatego, że ma nad 

sobą najwyższy ideał, ale przede wszystkim dlatego, że ma w sobie największą 

moc. Ta księga nam pokazuje, co ta moc może osiągnąć. 

Duch Święty, źródło mocy Kościoła 

Dzieje Apostolskie zaczynają się od wniebowstąpienia Jezusa. Jednak nie jest to koniec 

historii. To jej początek. Z rosnącym podnieceniem czytelnik zwraca się - tak jak 

apostołowie - od odchodzącego Jezusa do przychodzącego Ducha Świętego. 

Fizyczna obecność Jezusa nie wystarczała. Gdyby Duch Święty nie przyszedł, 

chrześcijanie nigdy nie mogliby zdobyć świata.  

Oto szokujący dowód tego, w formie jednego z najgłupszych pytań, jakie kiedykolwiek 

zadano. Po nauczaniu Jego apostołów przez czterdzieści dni o znaczeniu Jego Królestwa (1, 

3) Jezus otrzymuje pytanie: "Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo 

Izraela?" (1, 6).  

Innymi słowy: "Twoje królestwo jest królestwem politycznym, królestwem z tego świata, 

czyż nie? Czy teraz już skończyliśmy z tymi wszystkimi duchowymi rzeczami i możemy 

przejść do sedna, do wykopania tych strasznych Rzymian i wyzwolenia naszego narodu?  

To po to przyszedłeś, czyż nie?". 

Zrozumieli dopiero, kiedy przyszedł Duch.  

Dopiero kiedy Duch przyszedł, uzyskali duchową moc, aby                            

zdobyć serca i umysły. 

Jezus wiedział o tym. To dlatego im powiedział, aby nie odchodzili na cały świat i nie 

głosili Ewangelii, jeszcze nie ( 1, 4-5). Byłaby to jak próba orania pługiem zaprzężonym w 

małego kotka albo oświetlania miasta latarką. Brak mocy. 

Duch jest równie konieczny jak Jezus. Duch jest jak gniazdko, Jezus jest jak 

elektryczność w drutach, a Ojciec jak dynamo wytwarzające elektryczność.  

Potrzeba podłączyć się do mocy. Posiadanie pomysłu i projektu, ale bez mocy 

pozwalającej je ożywić, prowadzi tylko do poczucia klęski, rozczarowania oraz winy. Tylko 

Bóg Duch Święty może dać nam moc do życia życiem, którym żył Bóg Syn, a które nakazał 

Bóg Ojciec. 

 Taka jest tajemnica Kościoła. Taka jest przyczyna jego trwałej mocy, 

przetrwania przez niego stuleci prześladowań, jego świętych i męczenników, głębi 

jego doktryny, jego nieomylności i konsekwencji przez całe dwa tysiące lat. 
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Nic poza Bogiem działającym w jego wnętrzu, nic innego na zewnątrz niego lub obok 

niego,  nic mniejszego od Boga Ducha Świętego jako duszy Kościoła nie mogło uczynić 

tego cudu w historii. 

Tak więc księga ta, która jest historią wczesnego Kościoła, zaczyna się wraz z Zielonymi 

Świątkami - Zesłaniem Duch Świętego. 

Zesłanie Ducha Świętego to narodziny Kościoła. Podobnie jak Bóg tchnął swego Ducha 

w Adama i przemienił zwyczajny "proch ziemi" w człowieka (Rdz 2, 7), tak też znowu 

tchnął swego Ducha w grupę zdezorientowanych, słabych istnień ludzkich i zmienił je w 

jedną i jedyną rzecz, co do której możemy być pewni, że będzie trwała aż do końca czasów: 

Kościół, własne nowe Ciało Chrystusa. 

 Zmiana uczyniona przez Ducha Świętego najlepiej widoczna jest w Piotrze. 

 

  Przeczytaj wszystkie fragmenty w czterech Ewangeliach odnoszące się do Piotra, a 

zobaczysz, jak jest zdezorientowany i słaby. 

  Wówczas przeczytaj wszystkie fragmenty w Dziejach Apostolskich, które wymieniają 

Piotra, zaczynając od jego kazania w dniu Zesłania Ducha Świętego. Zobaczysz 

nowego człowieka, rzeczywistą Skałę po raz pierwszy. 

Jego improwizowane kazanie na Zesłanie Ducha Świętego nawróciło trzy tysiące ludzi 

(2, 41). Było tak skuteczne, że kiedy się skończyło, słuchacze nie pytali: "Cóż mamy 

myśleć?", ale: "Cóż mamy czynić?" (2, 37). 

Kiedy wielki mówca Cyceron wygłosił mowę przed rzymskim senatem, wszyscy 

senatorzy powiedzieli: "Jak on dobrze mówi!". Ale pozostali na siedząco. Kiedy wielki 

generał Demostenes zwrócił się do swoich greckich żołnierzy, ci powstali, szczęknęli 

mieczami o tarcze i krzyknęli: "Maszerujmy!". Piotr jest teraz jak Demostenes, nie jak 

Cyceron. 

 Odpowiedź Piotra na ich pytanie: "Cóż mamy czynić?", jest podsumowaniem 

całej Biblii, wszystkich trzech części Bożego planu naszego odkupienia. 

Po pierwsze, prorocy Starego Testamentu, których uwieńczeniem jest Jan Chrzciciel, 

koncentrują się na jednej rzeczy: "Nawróćcie się". Odwróćcie się od grzechu i powróćcie 

do Boga. 

Po drugie, Ewangelie pokazują nam sposób włączenia w Chrystusa i otrzymania Jego 

przebaczenia: "Niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na 

odpuszczenie grzechów waszych".  

Jednak jest także część trzecia: "A weźmiecie w darze Ducha Świętego" (2, 38) 
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Następnie zaś, jakby patrzył nad głowami swych najbliższych słuchaczy i przez stulecia 

ku nam, dodał: "Bo dla was jest obietnica [Ducha Świętego] i dla dzieci waszych, i dla 

wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz" (2, 39,  podkreślenie 

moje). 

Uboga europejska rodzina emigrowała do Ameryki. Oszczędzali przez lata, aby kupić 

bilety. Jedynym jedzeniem, jakie mieli ze sobą na tę podróż, był chleb i ser. Po kilku dniach 

mały chłopiec powiedział do ojca: "Już tego dłużej nie wytrzymam. Nic poza kanapkami               

z serem. Proszę, daj mi jakieś pieniądze na jakieś prawdziwe jedzenie". Ojciec dał mu 

ostatnią pięciocentówkę i powiedział, żeby kupił sobie coś w restauracji na statku (był to 

rok 1900). Chłopiec wrócił po dwóch godzinach, gruby i szczęśliwy. "Zjadłem zupę, stek, 

lody i placek. Było super!". "Co? - zapytał ojciec. - Czy ty wszystko kupiłeś za tę 

pięciocentówkę?". "Och, nie, tato. Jedzenie jest za darmo. Należy się razem z biletem". 

 

Kościół żyje dzisiaj kanapkami z serem. Duch Święty jest stekiem i plackiem. Jest 

częścią umowy wiązanej, częścią Bożego planu dla nas. Należy się razem z biletem.  

Wielkie rzeczy, które wykonał Kościół w dziejach Apostolskich, mogą się dziać                

w naszych czasach, jeśli tylko mamy moc. Ta moc jest dostępna dla tego, kto prosi. 

 Przeczytaj i przemódl rozdział 11, 5 - 13 z Ewangelii wg św. Łukasza: 

 (5) Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do 

niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, (6) bo 

mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu 

podać. (7) Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! 

Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę 

wstać i dać tobie. (8) Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego 

powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu natręctwa wstanie i da 

mu, ile potrzebuje. (9) Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam 

dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (10) Każdy 

bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu 

otworzą. (11) Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy 

poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu 

węża? (12) Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu 

skorpiona? (13) Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre 

dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego 

tym, którzy Go proszą. 
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Ja jestem chlebem 
życia 

 

Podczas każdej mszy uczestniczymy w zmartwychwstaniu Jezusa 

Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! 

 Ta radosna proklamacja rozbrzmiewa w Niedzielę Wielkanocną na całym świecie – zarówno 

we wspaniałych katedrach, jak i w skromnych kaplicach. Jezus z Nazaretu powstał z martwych. 

Grób nie był w stanie Go zatrzymać, a grzech pokonać. Teraz, zwyciężywszy śmierć, Jezus 

zaprasza nas wszystkich do udziału w swoim triumfie. 
 

Ilekroć uczestniczymy w Eucharystii, mamy okazję „skosztować i zobaczyć, 

jak dobry jest Pan” (por. Ps 34,9). Ile razy spożywamy Ciało Chrystusa i pijemy Jego Krew, 

mamy szansę napełnić się Jego łaską, życiem i miłością.  

Dzieje się tak dlatego, że na każdej Mszy świętej łączymy się z ukrzyżowanym                                      

i zmartwychwstałym Panem. Głosimy Jego śmierć na krzyżu i wspominamy Jego chwalebne 

zmartwychwstanie. 

 

W tym wielkanocnym numerze chcemy zastanowić się, w jaki sposób na Mszy 

świętej możemy doświadczyć obecności Jezusa i przyjąć moc Jego 

zmartwychwstania. Zacznijmy od refleksji nad duchowym pokarmem, jakiego Bóg                       

z radością nam udziela. 

 

▌ Nowa Pascha 

 

Około dwunastu stuleci przed narodzeniem Jezusa Izraelici zostali w                                       

cudowny sposób wyprowadzeni z niewoli egipskiej.  

 

Seria plag, a następnie spektakularne rozstąpienie się wód Morza Czerwonego były 

wstrząsającym objawieniem mocy Boga. Izraelici byli wolni, jednak droga do Ziemi Obiecanej 

wiodła przez pustynię, gdzie trudno było o żywność czy wodę i gdzie czyhało na nich wiele 

niebezpieczeństw. Niejeden raz wędrowcy myśleli, że Bóg ich opuścił. On jednak wciąż ukazywał 

im swoją miłość i troskę. Dał im wodę ze skały, każdego dnia karmił ich manną z nieba, co 

upewniało ich, że Bóg naprawdę jest z nimi, że ich prowadzi i podtrzymuje w drodze. 
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Minęły stulecia i Jezus uczynił coś bardzo podobnego. Nauczając przez długi czas 

wielki tłum, spostrzegł, że są głodni i nie mają co jeść. Aby przyjąć duchowy pokarm, który im 

ofiarował, potrzebowali także pokarmu fizycznego. Nakarmił więc ich wszystkich – mając do 

rozdania zaledwie pięć jęczmiennych chlebów i dwie ryby (J 6,1-15). 

 Opowiadając tę historię, Ewangelista Jan zaznacza, że cud ten miał miejsce na krótko przed 

świętem Paschy. Mówi również, że zebrani skojarzyli cud rozmnożenia chleba z „manną na 

pustyni” i „chlebem z nieba” danym przez Mojżesza ich przodkom (J 6,31). Poprzez rozmnożenie 

chleba i ryb Jezus dał zapowiedź nowej Paschy i nowego niebiańskiego chleba. Na pustyni Izraelici 

jedli mannę codziennie, ale potem znowu byli głodni.  

Jezus obiecał, że ten, kto spożywa nowy chleb, który „z nieba zstępuje i życie daje 

światu” (J 6,33), nie będzie już łaknął ani pragnął. Ustanowił nową Paschę, której sens polega nie 

tyle na ocaleniu od głodu, ile na uwolnieniu z mocy grzechu i śmierci. 
 

 Zapowiedział, że każdy, kto będzie spożywał ten Pokarm z wiarą, zostanie 

wskrzeszony „w dniu ostatecznym” (J 6,40), tak jak On sam zostanie wskrzeszony 

w wielkanocny poranek. 

 

▌ Wątpiący tłum 

 

Po nakarmieniu tłumów Jezus zaczął nauczać o nowym Chlebie, który pojawi się wraz z nową 

Paschą. Chlebem tym, powiedział Jezus, „jest moje ciało wydane za życie świata” (J 6,51). 

Z naszej perspektywy widzimy, że Jezus mówił o swojej śmierci na krzyżu, gdyż to właśnie tam 

oddał swoje życie „jako okup za wielu” (Mk 10,45) i objawił się jako Mesjasz.  
 

Jednak ludzie chcieli chleba, ale nie chcieli Jezusa. Słowa o Jego ciele wydanym za życie 

świata nie były tym, czego się spodziewali. Izraelici oczekiwali Mesjasza – zwycięskiego Króla, 

który pokona wrogów i wprowadzi ich w nową erę wolności i pokoju, a nie cierpiącego Mesjasza, 

który poświęci za nich samego siebie (J 6,14; Pwt 18,15). 
 

„Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” (J 6,60) – skarżyli się Jego 

uczniowie. Widzieli w Nim tylko zwyczajnego cieślę z Nazaretu – jak więc mógł On dać im chleb z 

nieba? Jak mógł wyzwolić ich spod rzymskiej okupacji? Dlatego wielu od Niego odeszło. Jednak 

nie wszyscy zrezygnowali z Jezusa. Piotr i Apostołowie pozostali przy Nim, choć także nie 

rozumieli wszystkiego, co mówił, a Jego nauka wydawała im się trudna. Możemy wyobrazić sobie 

Piotra, który waży wszystkie za i przeciw, pytając sam siebie: „Czy słowa kogoś innego trafiają 

wprost do serca, tak jak słowa Jezusa? Czy jest ktoś, kto dokonuje tak wspaniałych cudów jak On? 

Czy ktokolwiek oprócz Niego potrafi kochać zarówno świętych, jak i grzeszników? Kto może 

obiecać nam życie wieczne? Nikt.  
 

On musi być „Świętym Bożym” (J 6,69). 
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▌ Związek miłości 
 

Celebrując z uczniami Paschę podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus po raz 

kolejny wskazał na potrzebę przyjmowania Chleba Życia.  
 

 Biorąc do ręki chleb, powiedział do uczniów: „To jest Ciało moje, które za was 

będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!”.  

 Następnie podał im kielich z winem, mówiąc: „Ten kielich to Nowe 

Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22,19-20).  

 

To, co Jezus obiecał karmiąc pięciotysięczny tłum, ustanowił podczas Ostatniej 

Wieczerzy.   A to, co ustanowił na Ostatniej Wieczerzy, zrealizowało się na krzyżu, na którym 

Jezus w sposób dosłowny wydał swoje ciało „za życie świata” (J 6,51). Wreszcie to, co 

zrealizowało się na krzyżu, Jezus objawił całemu światu, powstając z martwych w pierwszy 

wielkanocny poranek. 

 

 Do nas należy teraz przyjąć z wiarą słowa Jezusa, uznając Go za naszego Zbawiciela. Nie 

jest to takie proste. Wielu z cudownie nakarmionych przez Jezusa nie było w stanie przyjąć 

Jego nauki, chociaż jedli chleb przez Niego rozmnożony. Podczas Ostatniej Wieczerzy Judasz 

jadł Chleb pobłogosławiony i połamany przez Jezusa, ale ten Chleb go nie przemienił i nie 

skłonił do rezygnacji z zamiaru zdrady.  

 

Co my możemy robić, aby z wiarą przyjmować słowa Jezusa?  
 

 Na pewno modlić się,  

 czytać Pismo święte, 

 szczerze żałować za swoje grzechy  

 i okazywać miłość drugiemu człowiekowi.  

 

   Jednak żadna z tych praktyk nie może się równać z Eucharystią.  

 

Przyjmując Ciało i Krew Jezusa, łączymy się z Nim w fizyczny, dotykalny 

sposób. Otwieramy się na relację miłości i jedności wykraczającą poza wszelkie 

gesty i słowa. 

 

Pomyśl przez chwilę o miłości pomiędzy mężem a żoną. Istnieje między nimi jakaś 

tajemnicza siła przyciągania, która jednoczy ich ze sobą. Wiedzą, że należą do siebie 

nawzajem, i cieszą się przebywając ze sobą. Czują się szczęśliwi, gdy po prostu siedzą obok 

siebie, nic nie mówiąc ani nie robiąc. Właśnie takiej miłości i jedności możemy 

doświadczyć, kiedy przychodzimy na Mszę świętą, pamiętając, że Jezus tam na nas czeka. 
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▌ Przyjmij zmartwychwstałego Pana ! 

 

Od samego początku Bóg pragnął nas karmić, troszczyć się o nas i prowadzić 

nas do życia wiecznego – i nieustannie to czyni. Warto uświadomić sobie te 

prawdy: 

 
 

●  Cała historia Izraela pokazuje, jak wiernie i niestrudzenie Bóg formował                    

i pouczał swój lud. 

●  Z miłości do ludzi Bóg przyjął ludzkie ciało, a żyjąc wśród nas, uzdrawiał 

chorych, wyrzucał demony, wskrzeszał zmarłych i karmił głodnych. 

●  Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus dał nam jako Pokarm swoje własne Ciało              

i Krew, zawierając wieczne Przymierze z ludźmi wszystkich krajów i epok,  abyśmy 

mogli zostać napełnieni Jego miłością i łaską. 

●  Umierając za nas na krzyżu, Jezus zniweczył moc grzechu i śmierci, które nas 

oddzielały od Boga. 

●  Przez swoje zmartwychwstanie Jezus otworzył nam bramy nieba, abyśmy 

mogli przebywać z Nim na zawsze. 

●  Kiedy Jezus przyjdzie powtórnie w chwale, wtedy Jego doskonały plan 

wypełni się do końca. Spotkamy się z Nim twarzą w twarz na uczcie „Godów 

Baranka” (Ap 19,9) i będziemy żyć z Nim na wieki, złączeni nierozerwalną więzią 

miłości. 

 

Takie są prawdy naszej wiary, które staną się dla nas żywe, jeśli przyjmiemy 

zaproszenie Jezusa: „Bierzcie i jedzcie… Bierzcie i pijcie”. 

 

 Przyjmując Eucharystię w Okresie Wielkanocnym, przypominaj sobie te prawdy. 

Kontempluj je. Powtarzaj je sobie. Dziękuj za nie Bogu. A potem podchodź do 

ołtarza z nadzieją i oczekiwaniem – ponieważ przyjmujesz zmartwychwstałego Pana!  

 

„Czy słowa kogoś innego trafiają wprost do 

serca, tak jak słowa Jezusa?” 
 


