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Książka ta jest wynikiem trzyletniej współpracy au-

tora z wydawanym w Poznaniu „Przewodnikiem 

Katolickim”. Umieszczane tam cotygodniowe ko-

mentarze do niedzielnych czytań mszalnych cie-

szyły się dużą popularnością. Lekkość, a także jasne 

i wyraźne przesłanie tekstów skłoniły nas do zebra-

nia ich w jeden na nowo zredagowany zbiór. Krótkie 

rozważania rozświetlają sferę codzienności biblij-

nym światłem, w którym czytelnik może odkrywać, 

jak wielkie nosi w sobie pokłady dobroci, bezintere-

sowności i empatii. Refleksje te skrzą się świeżością 

i prostotą, są odległe od doniesień o sensacyjnych 

objawieniach czy wiejących nudą „pobożnościo-

wych” wywodów, mogą być więc świetnym wpro-

wadzeniem do codziennej krótkiej medytacji. W sa-

modzielnym rozmyślaniu pomagają postawione na 

końcu każdego rozdziału pytania. Życzymy wielu 

fascynujących chwil w czasie lektury.

Redakcja
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SIELANKA 

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 
chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż 
Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, 
co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 
Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu we-
dług potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, 
a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością 
i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do 
nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, 
którzy dostępowali zbawienia (Dz 2, 42-47).

Tęsknota, tęsknota, tęsknota… Myślę, że wielu z nas 

tęskni za obrazem pierwotnego Kościoła, jaki wy-

łania się z powyższych zdań Dziejów Apostolskich. 

Och, żeby tak móc trwać we wspólnocie euchary-

stycznej, przebywać razem, spożywać wspólne po-

siłki po mszach św., swobodnie ze sobą rozmawiać, 

padać sobie w objęcia! Znakami i cudami też by-

śmy nie pogardzili – akurat ta zdolność pierwotne-

go Kościoła jest całkiem praktyczna. Boża Bojaźń 

również by się zdała, oj zdała. No, a chyba najbar-

dziej jako chrześcijanie tęsknimy za tym, by cały 

lud odnosił się do nas życzliwie. By nie oskarżano 

nas, że przejawiamy dziwaczne potrzeby religijne 

i duchowe, które nawet w czasach koronawirusa  – 

choć bardzo wychudłe – wołają i domagają się wy-

karmienia. Oj, gdyby inni mieli dla nas nieco więcej 

wyrozumiałości. Właściwie nie muszą się nawet wy-

kazywać życzliwością, wystarczy brak pretensji. Nie 

mamy też nic przeciwko przymnażaniu liczby tych, 

którzy dostępują zbawienia, tym bardziej gdyby to 
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rozumieć jako powiększanie się grona osób znajdu-

jących w Bogu oparcie i pokrzepienie.

A za jakim fragmentem sielanki z Dziejów 

Apostolskich raczej nam nie tęskno? „[…] wszystko 

mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i roz-

dzielali je każdemu według potrzeby”. Tu od razu 

rodzą się wątpliwości. Czy ten fragment należy ro-

zumieć dosłownie? Czy należy to naśladować w tak 

odmiennych warunkach społeczno-gospodarczych, 

w jakich obecnie żyjemy. Zatem w tym aspekcie nie-

koniecznie jest nam po drodze z pierwszymi chrze-

ścijanami. A gdybyśmy nawet chcieli pójść w ich śla-

dy, to na pewno nie aż tak radykalnie…

Obawiam się jednak, że sielanka z Dziejów 

Apostolskich występuje tylko w pakiecie z czymś, co 

uwiera jak kamień w bucie. Wszystko albo nic – je-

dynie tak to przebiega. Tymczasem tylko to, co uda 

nam się przejąć z wizji pierwotnego Kościoła, będzie 

nasze, może z przyćmioną aurą tamtej idylli, ale 

przecież warto.

Co w życiu pierwotnego Kościoła najbardziej 

mnie porusza? Jak mogę to zrealizować w swoim 

otoczeniu? 
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NICZEGO NIE MASZ,  
CZEGOŚ NIE OTRZYMAŁ

Pan Bóg Mnie obdarzył 
językiem wymownym, 
bym umiał przyjść z pomocą 
strudzonemu, przez słowo krzepiące. 
Każdego rana pobudza me ucho, 
bym słuchał jak uczniowie. 
Pan Bóg otworzył Mi ucho, 
a Ja się nie oparłem 
ani się cofnąłem. 
Podałem grzbiet mój bijącym 
i policzki moje rwącym Mi brodę. 
Nie zasłoniłem mojej twarzy 
przed zniewagami i opluciem. 
Pan Bóg Mnie wspomaga, 
dlatego jestem nieczuły na obelgi, 
dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz 
i wiem, że wstydu nie doznam (Iz 50, 4-7).

W samo sedno, w dziesiątkę, celniej się nie da. Zdania 

napisane tysiące lat temu przez tajemniczych au-

torów konsekwentnie ukrywających się za postacią 

proroka Izajasza biegną do nas jak młodzieńcy, któ-

rzy się nie męczą i nie znają znużenia. Co więcej, te 

same sylaby układające się w prastare wypowiedzi 

nabierają mocy, aktualności i świeżości. To napraw-

dę słowo Boże pochodzące od Najwyższego, który 

jest ciągle żywy i obecny. Wypowiedziawszy je raz, 

nieustanie mówi na nowo. Słowo, wydawałoby się, 

jak każde inne, używane w różnych kontekstach, 
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czasami spokojne, czasami rozedrgane, bardziej lub 

mniej precyzyjne, ale zawsze będące narzędziem 

komunikacji, tu nagle wymyka się tym oczywi-

stym zasadom i tętni własnym życiem, jakby było 

Osobą. Dotyka samego serca, drąży, przemienia, 

przelewa swą życiową siłę. I staje się już nie słowem, 

ale obecnością.

To dzieje się właśnie dziś – sam Bóg chce nas ob-

darzyć taką zdolnością posługiwania się codzienną 

mową, byśmy mogli pokrzepiać siebie nawzajem – 

strudzonych i umęczonych. Dzięki Niemu te same 

słowa, które znamy i których używamy na co dzień, 

będziemy umieli tak poskładać, aby dać sobie na-

wzajem to, co staje się cennym, poszukiwanym, defi-

cytowym towarem – otuchę, umocnienie i wsparcie. 

Po lapidarnym, klarownym wyznaniu proroka 

Izajasza o tym, jak został obdarzony umiejętnością 

podtrzymywania na duchu, dalej mówi on już tylko 

o źródle swej mocy, o uchu nastawionym na słucha-

nie i o gotowości poddania się woli Bożej, nawet jeśli 

jest ona niezrozumiała i boli. 

Znajdziemy dla siebie nawzajem pokrzepiają-

ce słowa ( jesteśmy sobie to winni), ale pod jednym 

pryncypialnym warunkiem, że pozwolimy, aby On 

nam wyostrzył zmysły i przygotował do percepcji, 

że każdego ranka będzie mógł pobudzać nasze uszy 

do słuchania, byśmy byli jak uczniowie. Sami nie 

mamy pocieszenia i na próżno go szukamy w sobie. 

Pociecha przychodzi od Pana wraz z Jego słowem, 

a gdy dostaje się do serca, to choć sami nie wiemy, 

jak to się dzieje, rozrasta się niczym dorodne drze-

wo, w którego cieniu wielu może znaleźć schronienie 
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i wytchnienie. Zatem każdego ranka bierzmy Pismo 

Święte do ręki, nadstawiajmy uszu i napełniajmy pu-

ste stągwie po brzegi.

Jak zorganizowałem sobie codzienny dostęp do sło-

wa Bożego?
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EGOISTKA SPOTYKA CHRYSTUSA

Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru 
i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych 
okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! 
Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz 
On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli 
Jego uczniowie i prosili Go: „Odpraw ją, bo krzyczy za 
nami!”. Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do 
owiec, które poginęły z domu Izraela”. A ona przyszła, upa-
dła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi!”. On jednak 
odparł: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić 
psom”. A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą 
z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów”. Wtedy 
Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja 
wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!”. Od tej chwili jej cór-
ka była zdrowa (Mt 15, 21-28).

Był nią zachwycony! I to nie jedyna sytuacja opisana 

w Ewangeliach, gdy Chrystus zachwyca się wiarą lu-

dzi. Weźmy więc pod lupę wypowiedź kobiety kana-

nejskiej z 15 rozdziału Ewangelii według św. Mateusza. 

Jej córka jest nękana przez złego ducha  – przynaj-

mniej ta kobieta tak to interpretuje  – a tymczasem 

prosi Jezusa, by ulitował się nie nad córką, ale nad nią. 

Nie trzeba być Matką Teresą, by podnieść brwi, dzi-

wiąc się tym pokładom egoizmu. A w jeszcze większe 

zdumienie wprawia nas zachowanie Jezusa, udające-

go, że tego nie widzi – On, który wzrokiem prześwie-

tlał ludzi, zaglądał do serca i to na samo dno. A tu co? 

Nie dostrzega słabości tej kobiety? Może nie chodzi 

o to, by zaraz coś jej wytykać, ale jakaś dyskretna uwa-

ga byłaby na miejscu. Kobieta nalega, nastaje, błaga 
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na kolanach, ale nie rezygnuje z wersji egoistycznej: 

„Pomóż mi”. O córce ani słowa. Jezus zaś wykorzystu-

je obrazowe przysłowie, które ma wyjaśnić kobiecie, 

że nie wpisuje się w Jego docelową grupę odbiorców: 

„Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać 

szczeniętom”. Brzmi to trochę jak: „Przepraszamy, 

ale tych klientów nie obsługujemy”. Kobieta zaś świet-

nie wchodzi w konwencję: „Tak, Panie, lecz i szczenię-

ta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów”. 

Obraz za obraz, scenka za scenkę. I wtedy Chrystus 

pełen podziwu zmienia zdanie (nie pierwszy raz). On 

nie jest nieustępliwy. W tej „namolnej”, egoistycznie 

nastawionej kobiecie dostrzega kogoś niezwykłego, 

z poruszającą intuicją wiary. 

O czym to wszystko świadczy? Otóż widać jak na 

dłoni, że Chrystus prowadzi autentyczny dialog, któ-

rego paliwem jest niesłychana ciekawość rozmówcy. 

Nie dokonuje ocen, osądów, ale pozwala, aby akcja 

się rozwijała. Nie zraża się na wstępie egoistyczną po-

stawą petentki. Nie okopuje się w swym stanowisku. 

Krótko mówiąc, nie ma w nim cienia małostkowo-

ści, jest normalny. A jeśli nas to dziwi i zaskakuje, to 

sami sobie wystawiamy świadectwo, jaki obraz Boga 

mamy w głowie. Czym prędzej trzeba nam wyska-

kiwać z tych kolein i przestać się dziwić. Pozostawać 

zaś w zachwycie – aaa, to coś zupełnie innego.

Jak mogę kształtować swoje myślenie, by unikać ma-

łostkowości? W jakiej sytuacji do tej pory udało mi 

się tego dokonać?
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BADANIE OPINII

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, py-
tał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna 
Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo 
za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo 
Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty je-
steś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: 
„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem 
nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który 
jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr 
[czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa 
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związa-
ne w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane 
w niebie”. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu 
nie mówili, że On jest Mesjaszem (Mt 16, 13-20).

Po co Chrystusowi badanie opinii publicznej? 

W ogóle, co to za pomysł, żeby się zajmować taki-

mi sprawami? Dlaczego robi z uczniów ankieterów? 

Czy kieruje nim czysta ciekawość? A może dyploma-

tycznie buduje tło, na którym Piotr mógłby dobrze 

wypaść; taki sprytny sposób dowartościowania go? 

Ale czy sytuacja tego wymaga? Nie bardzo, bo Piotr 

strzela w dziesiątkę: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 

żywego”. Nie można było lepiej. Chrystus jest głę-

boko poruszony i przekonany, że odpowiedź na tak 

intymne pytanie nie bierze się znikąd. Podejrzewa 

Piotra o bezpośrednie konszachty z Bogiem Ojcem. 

Tłumaczy mu, że jego rozeznanie i orientacja mogą 

być źródłem szczęścia i nie omieszka wyznać, jak 
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On widzi młodego apostoła i za kogo go uważa. 

Wypowiada słowa zdecydowane, ważne, twarde: 

„Jesteś opoką. Na tej opoce będę budował, a to, co 

zbuduję, będzie trwałe”. Miód na serce każdego 

mężczyzny. Wyżej się nie da, głębiej nie sposób. 

Ocean i bezkres.

Ale, ale – wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy, 

czyli zbierania informacji na swój własny temat. 

Może to dobra okazja, by zapytać siebie samego: 

kiedy ostatnio zainteresowałem się tym, co ludzie 

o mnie mówią, jak mnie widzą, jaka jest percep-

cja mojego zachowania, postaw, wypowiedzi. Po co 

mam to robić? Żeby wiedzieć, czy jest jakaś spójność 

między tym, jak jestem odbierany, a tym, jak siebie 

kreuję. Czy „czytelnik” jest w stanie trafnie zinter-

pretować, co też „poeta ma na myśli”. Czy aby „na-

bywca dzieła” nie zawiesił obrazka do góry nogami, 

a jeśli nawet tak zrobił, to czy problem jest tylko po 

stronie ignoranta, czy może jednak artysta nie dość 

jasno wyraził i przelał na płótno swoją myśl.

Tyle tylko, że trzeba niezłej pokory, aby szczerze 

zapytać: „Jak mnie widzisz?”, a już za chwilę wyłazi 

czarno na białym, że jeszcze więcej pokory, kultury 

i odwagi trzeba, aby odpowiedź uznać za interesują-

cą, cenną i potrzebną, bez konieczności rozważania, 

czy jest słuszna.

Kiedyś pewien znajomy zabrał mnie na wystawę 

swoich prac. Dużych i małych obrazów. Zapytał, co 

o nich myślę. Zachęcony, pełen zapału szczerze od-

powiedziałem. Odwrócił się nagle i rzucił mi prosto 

w twarz: „Żałuję, że zapytałem!”. 

Jak ludzie cię widzą? Co o tobie mówią? I co ty na to?
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CO MAMY CZYNIĆ?

Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do 
nich donośnym głosem: „Mężowie Judejczycy i wszy-
scy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości 
i posłuchajcie uważnie mych słów! Ci ludzie nie są pijani, 
jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia. 
Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewno-
ścią, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczy-
nił Bóg i Panem, i Mesjaszem”. Gdy to usłyszeli, przejęli 
się do głębi serca: „Cóż mamy czynić, bracia?” – zapyta-
li Piotra i pozostałych Apostołów. „Nawróćcie się – po-
wiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się 
w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów wa-
szych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was 
jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, któ-
rzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz”. W wie-
lu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: 
„Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!”. 
Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. 
I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz  
(Dz 2, 14-15.36-41).

W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich Piotr wy-

głasza katechezę do tłumu. Jego słowa docierają do 

uszu odbiorców i do ich wnętrza, bo znajdują oparcie 

na solidnym fundamencie tęsknoty za Mesjaszem. 

Słuchający doświadczają głębokiego poruszenia ser-

ca, ale nie poprzestają na tym, tylko wyrażają goto-

wość do działania, do współpracy z Bogiem.

Przyglądając się scenie zesłania Ducha Świętego, 

dość często zatrzymujemy się na podziwianiu filolo-

gicznego fajerwerku – Żydzi ze wszystkich narodów 
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pod słońcem słyszą, jak apostołowie przemawia-

ją w ich ojczystych językach. Tymczasem cud jest 

znacznie głębszy i składa się z wielu etapów. 

Skupmy się więc na pierwszym. Wszyscy doskona-

le wiemy, jak trudno nam ze zgiełku i natłoku infor-

macji wychwycić te najbardziej wartościowe i pewne. 

Z garści szklanych podróbek wyłuskać prawdziwe 

szlachetne kamienie. Zmęczeni wpatrywaniem się 

w blask świecidełek gubimy czujność pozwalającą 

wyłapać veritatis splendor – blask prawdy. Jeśli jed-

nak nam się to uda, możemy wówczas przejść do 

etapu drugiego, czyli spróbować zarzucić kotwicę na 

dostatecznie wyrobionym w naszym umyśle grun-

cie wrażliwości. I gdy wreszcie nastąpi w nas głę-

bokie poruszenie, pora na ostatni etap – gotowość 

do działania. Tylko, czy będziemy umieli się na nią 

zdobyć? Przypomina mi się pewien student, który 

pojawił się kiedyś na obiedzie w koszulce z napisem: 

„Bywają takie dni, gdy chce mi się tak bardzo, bar-

dzo coś zrobić. Wtedy siadam sobie cichutko w kąci-

ku i czekam, aż mi przejdzie”. 

Aby wydarzenia podobne do tych po przemówie-

niu Piotra mogły stać się naszym udziałem, niewąt-

pliwie potrzebujemy wyraźnego działania Ducha 

Świętego, a i tak będzie to bieg z przeszkodami.

W jakiej konkretnej sytuacji treści biblijne, które 

mnie głęboko poruszyły, faktycznie wpłynęły na 

moją postawę, na moje działanie? 
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ISTNA KOMEDIA

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwa-
nej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 
Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. 
Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybli-
żył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, 
tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za roz-
mowy prowadzicie z sobą w drodze?”. Zatrzymali się smut-
ni. 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”. 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; jak arcyka-
płani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. 
A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić 
Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak 
się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet prze-
raziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, 
wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, któ-
rzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do 
grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale 
Jego nie widzieli”.  Na to On rzekł do nich: „O nierozumni, 
jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co 
powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, 
aby wejść do swej chwały?”. I zaczynając od Mojżesza 
poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszyst-
kich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do 
wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść da-
lej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma 
się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, 
aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął 
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chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 
Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On znik-
nął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie 
pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma 
nam wyjaśniał?”. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili 
do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych 
z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwych-
wstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co 
ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chle-
ba (Łk 24, 13-35).

Opis uczniów idących do Emaus to jeden z najbar-

dziej komicznych fragmentów Nowego Testamentu, 

jeśli nie całej Biblii. Apostołowie z wielkim smut-

kiem głoszą Zmartwychwstałemu dokładnie ten ke-

rygmat, który Kościół będzie niósł przez wieki ca-

łemu światu. Przy czym, na domiar złego, potrafią 

z iście zegarmistrzowską precyzją wyjaśnić powód 

swej rozpaczy, czyli słynne: „A myśmy się spodzie-

wali…” Oni po prostu mieli świetliste plany, wyreży-

serowali świetny spektakl, w którym Chrystus miał 

odegrać całkiem znośną rolę pierwszoplanową. A tu 

wszystko wzięło w łeb, koszyk żuczków się rozsypał 

i każdy pognał w swoją stronę. Nie wiedzieli, co się 

dzieje, nie mogli się pozbierać, jednym słowem: roz-

pacz, żal i smutek. A na dodatek, by dopełnić komi-

zmu, właśnie Jezusowi rzucają prosto w twarz: „Ty je-

steś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, 

który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. No 

rzeczywiście, On jest jedynym niezorientowanym. 

Zatem dawaj wyjaśniać. Komedia.

Przyznam, że sam nieraz urządzałem taki ka-

baret, podejmując rozpaczliwe próby wyjaśnienia 
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Chrystusowi, co też się dzieje w moim życiu. 

Uznawałem Go za tego jedynego, który ma prawo nie 

wiedzieć i nie rozumieć niczego. Dopiero gdy udało 

mi się spojrzeć z pewnego dystansu na te groteskowe 

scenki, czasami wręcz wybuchałem śmiechem.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden de-

tal, mający spore znaczenie społeczne. Ewangelia 

mówi, że idący do Emaus rozmawiali i rozprawiali 

ze sobą, ale w zasadzie mamy tu do czynienia z eu-

femizmem, pod którym ukryty jest ostry spór, ba! 

kłótnia, awantura. Oni się w drodze „pożarli”. Z nami 

też tak czasem bywa, że w sytuacjach trudnych, kry-

tycznych zaczynamy skakać sobie do oczu. 

Apostołowie po prześmiesznej rozmowie 

z Chrystusem zgodnie zapraszają wędrowca i proszą, 

aby pozostał z nimi na noc. To jest poważna przemia-

na, pierwszy owoc spotkania ze Zmartwychwstałym. 

Często toczymy ostre spory i awantury o sprawy 

może niezbyt istotne. Oby także dla nas pierwszym 

owocem spotkania Zmartwychwstałego była goto-

wość do zgodnego działania.

Jak obecność Zmartwychwstałego w moim życiu 

łagodzi konflikty i spory, czy pozwala na zgodne 

współdziałanie z adwersarzami?


