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III Niedziela Wielkanocna   15   IV   2018 
 

(Łk 24,35-48:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(35) Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go 

poznali przy łamaniu chleba. 

 (36) A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: 

Pokój wam! (37) Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą 

ducha. (38) Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego 

wątpliwości budzą się w waszych sercach? (39) Popatrzcie na moje ręce i nogi: 

to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak 

widzicie, że Ja mam. (40) Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i 

nogi. (41) Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł 

do nich: Macie tu coś do jedzenia? (42) Oni podali Mu kawałek pieczonej 

ryby. (43) Wziął i jadł wobec nich. (44) Potem rzekł do nich: 

 

To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze 

z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie 

Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. 

 

 (45) Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, (46) i rzekł do nich: 

Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie, (47) w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 

grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 

 (48) Wy jesteście świadkami tego. 

 
 

 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 33 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Guerric z Igny  

 

 

Zwiastowano mi, że Jezus, Bóg mój, żyje! 

 

„Wiecie, że gdy przyszedł do nich, a drzwi były zamknięte, stanął pośrodku nich, a 

oni się przelękli, bo myśleli, że widzą ducha. Ale gdy tchnął na nich, mówiąc: 

„Weźmijcie Ducha Świętego” (Łk 24, 36n; J 20, 22–26) i gdy im zesłał z nieba wprawdzie 

tegoż Ducha, ale inny dar, to dary te były argumentem nie do zbicia, że żyje i że 

zmartwychwstał.  

Duch bowiem jest tym, który świadczy w sercach świętych i przez ich usta, że Chrystus 

jest Prawdą (J 14, 6), prawdziwym Zmartwychwstaniem i Życiem. Przeto i apostołowie, 

którzy uprzednio zwątpili, nawet ujrzawszy Go żywym w ciele, skoro tylko zakosztowali 

Ducha ożywczego, dawali z wielką mocą świadectwo zmartwychwstania (Dz 4, 33).  

Dlatego też jest rzeczą większą przyjąć Jezusa do serca, niż ujrzeć oczyma czy słuchać 

o Nim uszami. Bo o wiele potężniejsze jest działanie Ducha na zmysły wewnętrzne 

człowieka, niż rzeczy materialnych na zmysły zewnętrzne. Jakież miejsce pozostaje na 

wątpliwość, skoro jeden Duch jest tym, który świadczy i o którym świadczy?...  Teraz więc, 

o bracia moi, jak świadczy radość serca waszego o miłości Chrystusa?  

Wydaje mi się – czy słusznie, wy osądzicie – że jeśli kiedykolwiek miłowaliście Jezusa 

żywego, umarłego lub też  przywróconego do życia, to dziś, gdy rozbrzmiewa w Kościele 

tak wiele świadectw o zmartwychwstaniu, serca wasze radują się i mówią: Zwiastowano 

mi, że Jezus, Bóg mój, żyje!  

Gdy to słyszę, odżywa duch mój, który drzemał w zniechęceniu, cierpiał przez letniość 

lub też już niemal pogrążył się w małoduszności. Bo słodki głos tej szczęśliwej wieści 

pobudza nawet zbrodniarzy; gdyby było inaczej, trzeba by zupełnie stracić nadzieję i 

pogrzebać w zapomnieniu tych, których Jezus, wracając z piekieł, zostawił w czeluściach 

otchłani.  

Po tym możesz pewnie poznać, że duch twój w pełni odżył z Chrystusem, jeśli powie: 

„Wystarczy mi, że Jezus żyje”.  

O, słowo godne wiernego i prawdziwego przyjaciela Jezusa, o najczystsze uczucie, 

które sprawia, że mówimy: „Wystarczy mi, że Jezus żyje”. A jeśli On żyje, to żyję i ja, bo 

od Niego zależy dusza moja; co więcej, On sam jest moim życiem. On jest tym, czego mi 

potrzeba.  
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Czego mi może brakować, jeśli Jezus żyje? Może mi brakować wszystkiego, cóż to 

jednak znaczy, jeśli tylko Jezus żyje. A jeśliby Mu się nawet spodobało, to niech odejdzie 

ode mnie, wystarczy mi, że żyje sam dla siebie. Gdy bowiem miłość tak owładnie zmysły 

człowieka, że zaniechawszy siebie i zapomniawszy o sobie, odczuwa tylko Jezusa 

Chrystusa i to, co do Niego należy, wtedy – jak sądzę – jest w nim doskonała miłość.  

Temu, kto żywi takie uczucia, nie ciąż nawet nędza, nie odczuwa zniewag, śmieje się              

z obelg, pogardza szkodami, a śmierć poczytuje sobie za zysk; lub raczej sądzi, że nie 

umrze, bo wie, że przechodzi od śmierci do życia, i mówi z ufnością: „Pójdę i ujrzę Go, 

nim umrę” (Flp 1, 21). 

 

 Św. Ireneusz  

 

 

Odkrywanie skarbu ukrytego w Piśmie 

 

Jeśli ktoś uważnie czyta Pisma [Starego Testamentu], to znajdzie, że jest w nich mowa 

o Chrystusie i że znajdują się w nich wyobrażenia nowego powołania. To jest bowiem ów 

skarb ukryty w roli, czyli na tym świecie – rolą bowiem jest świat (Mt 13, 38–44) – a jest on 

ukryty w Pismach, bo przez figury zapowiadające przyszłość i przypowieści przedstawiono 

to, co nie mogło być zrozumiałe po ludzku biorąc, nim przyszło wypełnienie tego, co 

przepowiedzieli prorocy, to jest przyjście Chrystusa.  

 

 I dlatego powiedziano do Daniela proroka: „Ukryj mowy i zapieczętuj księgi aż do 

czasu wypełnienia się, aż wielu nauczy się i wypełni poznanie. W nim bowiem, 

gdy wypełni się rozproszenie, poznają to wszystko” (Dn 12, 4–7).  

 

 Ale i Jeremiasz mówi: „W czasach ostatecznych zrozumieją te rzeczy” (Jr 23, 30).  

 

Wszystkie bowiem proroctwa, nim zostały wypełnione, stanowiły dla ludzi zagadkę                

i były pełne dwuznaczności. Gdy jednak nadejdzie czas i gdy wypełni się to, co było 

wyprorokowane, wtedy ich wykładnia stanie się jasna i pełna. 
 

 I dlatego jeszcze teraz, gdy Żydzi czytają Prawo, podobne jest ono do bajki, bo nie 

uznają tego, co tłumaczy wszystko, to jest przyjścia Syna Bożego jako człowieka.  
 

Gdy jednak czytają je chrześcijanie, wtedy ów skarb ukryty w roli wyjaśnia się i 

odsłania dzięki krzyżowi Chrystusa, który ubogaca zrozumienie ludzkie, okazuje mądrość 

Bożą i Jego plany względem człowieka, wskazuje na królestwo Chrystusa i dziedzictwo 

świętej Jerozolimy, zwiastuje naprzód jakoby dobrą nowinę oraz to, że człowiek miłujący 

Boga do tego stopnia może postępować naprzód, iż ujrzy Boga i usłyszy Jego mowy.  
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A to uczyni go do tego stopnia uchwalebnionym, że inni nie będą mogli spojrzeć na 

jego oblicze (2 Kor 2, 7), jak powiedziane jest u Daniela: „Mądrzy świecić będą jak blask 

sklepienia i wśród wielu sprawiedliwych jak gwiazdy na wieki i teraz” (Dn 12, 3).  

 

Ponieważ Pan mówił do uczniów swoich po zmartwychwstaniu, wskazując z samego 

Pisma, że trzeba było, aby Chrystus cierpiał, zmartwychwstał i wszedł do swej chwały i by 

w Jego imię przepowiadano odpuszczenie grzechów na całym świecie (Łk 24, 26.46n), to – 

jak wykazaliśmy – ten, kto czyta Pismo, będzie uczniem doskonałym, podobnym do 

Ojca rodziny, który z swego skarbca wyciąga rzeczy stare i nowe (Mt 13, 52). 

 

 Św. Ambroży 

 

 

Zdumienie Tomasza 

 

Mógłby ktoś powiedzieć, jak mógł dotknąć Tomasz Chrystusa, choć jeszcze nie 

wierzył? Jak się wydaje, nie miał on wątpliwości co do samego faktu zmartwychwstania, ale 

co do jego sposobu i dotknięciem swoim powinien był mnie nauczyć tego, o czym pouczał 

Paweł: „Boć to, co skazitelne, musi przyoblec się w nieskazitelność, i to, co śmiertelne, 

przyoblec się w nieśmiertelność” (1 Kor 15, 53), aby niewierny uwierzył, a zwlekający nie 

mógł wątpić.  

Miał bowiem Tomasz powód do zdumienia, gdy ujrzał, że choć wszystko było 

pozamykane, nieuszkodzone ciało przeszło przez przeszkody nie do przejścia. Fakt to 

zdumiewający, że natura cielesna mogła przejść przez ciało nieprzenikalne: niewidzialnym 

wejściem, a jednak widzialny wśród nich, łatwy do dotknięcia, trudny do uznania. 

Wtedy uczniowie przerażeni sądzili, że mają do czynienia z duchem. Przeto Pan, aby 

pokazać, na czym polega zmartwychwstanie, mówi: „Dotknijcie i patrzcie, że duch nie ma 

ciała i kości, a przecież widzicie, że Ja je mam” (Łk 24, 39).  

A więc nie bezcielesna natura, lecz Jego ciało o nowych cechach po zmartwychwstaniu 

przeszło przez przeszkody nie do przejścia. Bo to, czego można dotykać, jest ciałem, co 

namacalne, jest ciałem: w ciele bowiem zmartwychwstajemy. „Sieje się ciało cielesne, 

powstaje ciało duchowe” (1 Kor 15, 44); jedno delikatniejsze, drugie cięższe, bo obciążone 

jeszcze cielesną winą.  

Jak bowiem moglibyśmy mówić, że to nie było ciało, skoro pozostały na nim ślady ran i 

blizny, które Pan dał do dotknięcia? Przez nie wzmocnił nie tylko wiarę, ale pobudził 

pobożność, gdyż rany, które za nas otrzymał, zapragnął ponieść do raju nie chcąc ich 

zmazać, aby okazać Bogu cenę naszej wolności. I dlatego właśnie [Chrystusa], ze znakami 

chwalebnymi naszego zbawienia, umieszcza Ojciec po swojej prawicy, takie tam 

świadectwo wieńcem swych ran nam ukazał. 
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 Św. Augustyn 

 

 

Przemiana ciała w przyszłym zmartwychwstaniu 

 

Ponieważ zapytywałeś mnie, co myślę o zmartwychwstaniu ciał i członków – 

nieskazitelności i przyszłej nieśmiertelności, posłuchaj, co krótko ci powiem. Jeśli zaś tego 

ci nie wystarczy, będzie można, z pomocą Bożą, rozważać to dłużej.  

Stoimy wobec prawdziwego i jasnego stwierdzenia, że te ciała widzialne i cielesne, 

które teraz nazywamy zwierzęcymi, staną się duchowymi w przyszłym zmartwychwstaniu 

wiernych i sprawiedliwych.  

Nie wiem jednak więcej, bo jakość ciała duchowego jest dla nas niezrozumiała, jako że 

nie można jej ani zrozumieć, ani przeniknąć.  

Z pewnością nie ma w nim żadnego skażenia i przez to na pewno nie będzie 

potrzebowało tego zniszczalnego pokarmu, którego teraz potrzebuje, z czego jednak nie 

wynika, że nie będzie go mogło prawdziwie przyjąć i prawdziwie spożyć, naturalnie nie z 

konieczności, ale jako rzecz możliwą, bo inaczej Pan nie przyjąłby go po 

zmartwychwstaniu, przez co dał nam przykład cielesnego zmartwychwstania, o którym 

mówi apostoł: „Jeśli zmarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał” (1 

Kor 15, 16).  

On bowiem ukazał się w pełności swego ciała, używając je, i wskazał miejsca ran. Mnie 

zaś się wydawało, że nie były to rany, ale blizny, a miał je nie z konieczności, ale dlatego, 

że sam chciał.  

Tę zaś łatwość pokazywania swych możliwości wtedy szczególnie objawił, kiedy 

przyszedł w innej postaci albo gdy prawdziwie objawił się w domu uczniom, choć drzwi 

były zamknięte. 

 

 

Ani oko nie widziało... 

s. Anna M. Pudełko  ("Rycerz Niepokalanej" IV 2018) 

 

       Kiedy się kogoś bardzo kocha, pragnie się być blisko niego, słuchać go, mówić                     

o sobie, robić coś razem – czy nawet razem milczeć. I jeśli jest to prawdziwe w ludzkich 

relacjach miłości i przyjaźni, to tym bardziej w relacji z Bogiem. Bóg, który nas stworzył  

z miłości i dla miłości, w pewnym sensie „nie wyobraża sobie” wieczności bez nas! 
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Czym jest niebo?  

Trudne pytanie, bo tak naprawdę nikt z nas tego nie wie. Musi to być jednak 

rzeczywistość zapierająca dech w piersiach, skoro św. Paweł Apostoł stwierdził: „to, czego 

ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak 

wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9). 

Tylko Jezus może nam o niebie opowiedzieć, bo On jako jedyny z nieba zstąpił 

na ziemię i do nieba wstąpił.  

Kiedy Jezus uczy swoich uczniów modlitwy, zaczyna ją od słów: „Ojcze nasz, 

który jesteś w niebie…” (Mt 6,9). Czyli niebo to przestrzeń, którą zamieszkuje Ojciec, 

to „dom Ojca”.  

Tak też mówi Jezus do swoich uczniów podczas ostatniej wieczerzy, zapowiadając 

swoje odejście: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, 

to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę 

i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli 

tam, gdzie Ja jestem”. (J 14,2-3).  

I tu poszerza się nasze rozumienie. Niebo to nie tylko dom Ojca.  

 To miejsce, w którym przebywa Jezus, i które On sam dla nas przygotował 

za cenę swojej męki, śmierci i zmartwychwstania.  

 Niebo to miejsce, pieczołowicie dla nas przygotowane, w którym jesteśmy 

oczekiwani, wytęsknieni i upragnieni. Jezus pragnie, abyśmy byli z Nim. 

 Co więcej – sam o to prosi: „Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli 

ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś 

Mnie przed założeniem świata”. (J 17,24)  

Jezus o wiele częściej niż o niebie mówi o  

 „życiu w pełni”: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je 

w obfitości” (J 10, 10) lub o  

 „życiu wiecznym”: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one 

za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie 

ich z mojej ręki” (J 10,27-28).  

Jezus też wyjaśnia, na czym polega życie wieczne: „A to jest życie wieczne: aby znali 

Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”                    

(J 17,3). 
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Co to oznacza dla nas w konkrecie? 

 Dla człowieka biblijnego „poznawać” oznacza wejść w bardzo osobistą, 

głęboką, zażyłą relację, porównywalną do bliskości w relacji małżeńskiej.  

Więc mamy już pierwszą podpowiedź do pytania, kto do nieba wejdzie. Nie chodzi tu 

jedynie o „poprawność moralną”, o nienaganne wypełnianie przepisów, czy przykazań, 

lecz o budowanie relacji przyjaźni z Bogiem. A przecież w przyjaźni nie chce się zasmucić 

w niczym Przyjaciela!  

Zresztą Jezus sam wyrzuca to nie raz faryzeuszom, że zwracają uwagę na to, co 

zewnętrzne, ale są daleko od Boga: 

 „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie” (Mk 7,6) 

oraz  

„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego, 

lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym 

dniu: «Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy 

złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego 

imienia?» Wtedy oświadczę im: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, 

którzy dopuszczacie się nieprawości!»” (Mt 7,21-23).  

Jak wymagające są te słowa Jezusa. I chyba najbardziej zadziwia nas, że można głosić 

Ewangelię, wyrzucać złe duchy, a nawet czynić cuda, a mimo to być „nieznanym” 

Jezusowi, czyli czynić to dla samych siebie, dla własnej chwały, ale mieć serce zamknięte 

na Słowo, serce, które nie chce nawrócenia, nie chce przylgnąć do Zbawcy!  

Tak naprawdę bramy nieba otwierają nam nie wielkie rzeczy zdziałane dla Boga, 

lecz miłość, którą żyliśmy na co dzień, bo jak mówił św. Jan od Krzyża: „Pod wieczór 

naszego życia będziemy sądzeni z miłości” (por. KKK 1022).  

I to stwierdzenie pięknie łączy się ze słowami św. Pawła, przytoczonymi na początku 

naszej refleksji: „jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. 

Niebo jest darem 

Niebo jest więc dla tych, którzy miłują  Boga! Niebo tak naprawdę jest darem, który 

przychodzi z miłującego serca Ojca. Nie chodzi więc o "zasługiwanie" na niebo, lecz 

przyjmowanie daru. Aby przyjąć dar, potrzeba się otworzyć. Potrzeba przyjąć miłość Boga! 
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Ten, kto przyjmuje Bożą miłość, zaczyna nią żyć i dzielić się z innymi. Ten, kto spotkał 

w swoim życiu miłość, "żyje już nie dla samego siebie, lecz dla Jezusa" (por. 2 Kor 5, 

15), a to znaczy, że razem z Jezusem chce pomagać, służyć, kochać innych.  

 To jest najprostsza droga do nieba!  

Uczmy się więc od Jezusa kochać, aby niebo, czyli: "komunia życia i miłości z Trójcą 

Świętą, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi",  

stała się naszym udziałem, bo "niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem 

najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia"                             

(KKK 1024).  

Niebo jest także tęsknotą Ojca                             

za bliskością wieczną z każdym z nas! 

 

Studium Biblijne                                      
Diecezji Rzeszowskiej 2017/2018 

 
1. Terminy spotkań: 

 
 21 kwietnia 2018 roku; 

 12 maja 2018 roku – konferencja w Myczkowcach; 

 19 maja 2018 roku; 

 2 czerwca 2018 roku – wycieczka; 

 16 czerwca 2018 roku; 

 23 czerwca 2018 roku – zakończenie roku akademickiego. 

 
2. Tematyka wykładów 21 kwietnia 2018 roku: 

 
 

  9.00 – 10.45: s. dr J. Nowińska SM: „Pierwszy list św. Jana – konstrukcja, język 

teologia, obraz pierwszych gmin chrześcijańskich”; 

 10.45-11.20 – przerwa kawowa; 

 11.20 – 12.30: s. dr J. Nowińska SM: „Motyw wojny w Apokalipsie św. Jana i obraz 

Nowego Jeruzalem, motyw plag i oferta bliskości z Bogiem, analiza Ap 16-22”; 

 12.30-13.00: ks. dr A. Kubiś: „Aniołowie w grobie Zmartwychwstałego”. 
  

Zajęcia odbywają się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, ul. Witolda 
11a. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00, a kończą o godzinie 13.00. 

Opłata za spotkanie wynosi 15 zł. 
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Droga do Emaus to ciąg dalszy drogi krzyżowej. 

Jezus po przejściu przez śmierć idzie drogą człowieka i leczy 

serca. Spróbujmy przejść tę drogę. Podpatrzmy, jak odbywa się 

przywracanie nadziei. 

Ks. Tomasz Jaklewicz ("Gość Niedzielny") 

 

 

 

Stacja I     Uczniowie przybici krzyżem 

 

„Dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej 
sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym 
wszystkim, co się wydarzyło”. 

Droga z Jerozolimy do Emaus wiedzie w dół. To wymowne. Przybici uczniowie 

wracają do domu po ukrzyżowaniu Jezusa. Tyle sobie po Nim obiecywali. Wydawało 

się, że ich życie zmieni się na lepsze. Nadzieja zawiodła. Wszystko na nic. Znamy to 

uczucie zawodu, rozczarowania, pustki. Najbardziej boli, gdy zawodzi przyjaciel, ktoś 

bliski, kochany. Czasem zdaje się nam, że zawodzi sam Bóg. Żyć się nie chce. 

Rozpacz zastawia wtedy swoje sidła. 
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Stacja  II           Jezus się przybliża 

 

„Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się…”. 

Zmartwychwstały podchodzi do nich nierozpoznany. Przybliża się łagodnie.               

Wie, że aby wejść w świat cierpienia, potrzebna jest cierpliwość, czułość. Bez kazań, 

bez wyrzutów, bez moralizowania. Chce być blisko obolałego serca. Ilekroć cierpimy, 

On przybliża się łagodnie ze swoją ukrzyżowaną miłością. 

Stacja  III           Idzie z nimi 

 

„I szedł z nimi”. 

Aby dotrzeć do ludzi zamkniętych w bólu, nie wystarczy się nad nimi pochylić. 

Trzeba iść z nimi przez jakiś czas drogą ich smutku, bólu, łez. Towarzyszyć w 

milczeniu. Ze współczuciem, empatią, obecnością. Z prośbą zrozumienia. Leczenie 

cierpienia zaczyna się od miłującej obecności, od podarowanego czasu, w którym 

pozornie nic się nie dzieje. 

Stacja  IV      Słucha 

 

„On zaś ich zapytał: <Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą                                
w drodze?>”. 

Uczniowie nie rozpoznają Pana. Człowiek cierpiący ma problem z rozpoznaniem 

bliskości innych, buduje wokół siebie mur, za którym się chroni. Jezus pyta nie z 

ciekawości. Przecież doskonale wiedział, co się stało. Pyta, bo chce, żeby uczniowie 

wypowiedzieli swój ból. Cierpiący potrzebują kogoś, kto ich wysłucha. Nawet jeśli 

będą mu mówić "ty mnie nie zrozumiesz". Żałoba jest konieczna. Łzy muszą płynąć. 

Zranione serce musi wyrazić swój ból, nazwać go, podzielić się opowieścią o 

nieszczęściu. Jezus uczy, jak ważne jest słuchanie. 

 

Stacja  V   Poucza 

 

„Na to On rzekł do nich: <O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do 
wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! (...)> I zaczynając od 

Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich 
Pismach odnosiło się do Niego”. 
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Słowo "nierozumni" brzmi twardo. I tak ma brzmieć. Samo współczucie to za 

mało. Cierpiącemu konieczna jest także prawda, która wyzwala. Człowiek                    

w cierpieniu nie myśli poprawnie. Może narobić głupstw. Jezus chce obudzić ich 

zdolność do trzeźwego myślenia. Zwraca uwagę, że kluczem do przyjęcia nadziei jest 

serce. To w nim tkwi blokada, także dla umysłu. Otwiera więc Pismo i pokazuje, że 

cierpienie, które ich tak zraniło, było potrzebne. Krzyż był zapowiedziany, jest częścią 

Bożego planu. To, co im wydaje się bez sensu, ma sens. Większy, niż myślą. 

 

Stacja  VI    Panie, zostań z nami 

 

„Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał 
iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: <Zostań z nami, gdyż ma się ku 
wieczorowi i dzień się już nachylił>. Wszedł więc, aby zostać z nimi”. 

 

Jezus się nie narzuca, zostawia przestrzeń dla wolności, dla decyzji. W człowieku 

przybitym cierpieniem musi obudzić się wola życia, spotkania, dalszego ciągu.                 

Pan okazywał, jakoby miał iść dalej, bo miłości nie da się wymusić, można ją tylko 

obudzić. Miłością. Aby przyjąć Jezusa, nie muszę Go znać w pełni, wystarczy intuicja, 

że ten Nieznajomy to miłość i prawda, oraz pragnienie, by został jeszcze chwilkę. 

Trzeba tylko zaryzykować i poprosić szczerze: "Zostań ze mną". 

 

Stacja  VII     Jezus łamie chleb 

 

„Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił 
błogosławieństwo, połamał go i dawał im.                                                                

Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go ...”. 

To oczywiste nawiązanie do Eucharystii, ale jest tu też coś bardzo zwykłego.                

Bóg, w Jezusie, chce usiąść ze mną przy stole. W moim domu, w mojej codzienności, 

z moimi bliskimi. W moim Emaus, w mojej dolinie. Chce dzielić się ze mną chlebem 

powszednim, chce błogosławić. Znaki są potrzebne. Mówią więcej niż słowa.                

Jego bliskość, Jego obecność w Eucharystycznym Chlebie ma moc otwierania oczu na 

Jego miłość. "Poznali Go" - eureka! On żyje i mnie nie zostawił. Kocha i chce, bym 

żył! W wierze jest ten moment przeskoku iskry, zapalenia światła. Może właśnie dziś, 

w te święta, a może teraz, gdy czytasz ten tekst. 
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Stacja  VIII     Jezus znika z oczu 

 

„... lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie:                                         
<Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze                                

i Pisma nam wyjaśniał?”. 

 

Jest czas nawiedzenia, oświecenia, bliskiego spotkania. I jest czas trudnej 

codzienności, kiedy trzeba samemu pójść dalej. Ale nadzieja zrodzona ze spotkania 

pozostaje. Trzeba ją tylko podtrzymywać jak rozpalony ogień - czytaniem Biblii                  

i pamięcią o wielkich dziełach Boga. Jezus zniknął tylko na jakiś czas. Powróci.                     

Już wkrótce. 

Stacja  IX    Powrót uczniów do Jerozolimy 

 

„W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy.                              
Tam zastali zebranych Jedenastu (...). (...) opowiadali, co ich spotkało                  

w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba”. 

 

Uczniowie pokonują te samą drogę w przeciwnym kierunku. Wspinają się do 

Jerozolimy, ale nie idą już naga za nogą, ale lecą jak na skrzydłach. Wracają do 

miasta, gdzie przeżyli największą traumę życia. To są już inni ludzie, narodzeni na 

nowo. Chcą mówić innym o Jezusie. Zrozumieli, że to, co ich najbardziej bolało, o 

wiele bardziej bolało Jego. 

 Zmartwychwstanie pozwala odczytać krzyż, także ten mój krzyż. 

Wielkanocna Dobra Nowina brzmi tak:  

"Jezus mówi: <Jestem w samym środku twojego cierpienia. Tobie się tylko wydaje, 

że Ja nie wiem, o co chodzi. To, co ciebie boli, boli i Mnie. Bardziej niż ciebie.                    

To Mnie ukrzyżowano. Wziąłem twój ból na siebie. Więc nie płacz, ale żyj. Ja jestem 

blisko. Zawsze". 

 


