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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego   1   IV   2018 
 

(Łk 24,13-35:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(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.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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(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. 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. 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Piotr Chryzolog (380–450) 

 

O świcie   (J 20, 1–9) 

 

(1) A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze 

było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 

odsunięty od grobu. (2) Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do 

drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana            

z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. (3) Wyszedł więc Piotr i ów 

drugi uczeń i szli do grobu. (4) Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi 

uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. (5) A kiedy się 

nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do 

środka. (6) Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on 

do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna (7) oraz chustę, która była na Jego 

głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym 

miejscu. (8) Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który 

przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. (9) Dotąd bowiem nie 

rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać              

z martwych. 

 

  

„Późno po szabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia” (Mt 28, 1nn).  
 

Nie zna tego dzień zwyczajny, nie ma tego w codziennym życiu. Wieczór kończy, a nie 

zaczyna dnia, przynosi ciemność, a nie jasność. Nie przemienia się on w zorzę, gdyż nie 

wschodzi wtedy światło. Tu zaś ojciec nocy – wieczór – rodzi dzień. Odwraca się porządek 

ku czci Stwórcy. Z niezwykłego zjawiska promienieje tajemnica, zaczyna służyć Stwórcy, 

przestaje służyć czasowi. 
 

„Późno po szabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena              

i druga Maria, aby obejrzeć grób” (Mt 28, 1). 
 

 Późno przychodzi do pojednania kobieta, która tak bardzo spieszyła do grzeszenia. 

Wieczorem szuka Chrystusa ta, która rano przywiodła do upadku Adama.  
 

„Przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób”.  
 

Ta co z rajskiego drzewa wzięła niewiarę, teraz spieszy, by z grobu wziąć wiarę, spieszy, 

by ze śmierci zyskać życie, jak przedtem zerwała śmierć z drzewa życia. 
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„Przyszła Maria”.  
 

To imię należy do Matki Pana. Przyszła matka, gdy zwracamy uwagę na imię: przyszła 

kobieta, aby znów stać się matką żyjących, jak stała się matką umarłych – aby na niej 

spełniło się to, co napisano: „Oto matka wszystkich żyjących” (Rdz 3, 20). 
 

„Przyszła Maria i druga Maria”.  
 

Nie „przyszły”, lecz „przyszła”. Dwie pod jednym imieniem, nie przypadkowo, lecz dla 

tajemnicy. 
 

„Przyszła Maria i druga Maria”.  
 

Sama przyszła, a jednak przyszła i druga: druga przyszła, a jednak ta sama. Kobieta miała 

zmienić życie a nie imię – przez cnotę a nie przez płeć; miała stać się zwiastunką 

zmartwychwstania, ta która była zwiastunką upadku i śmierci. 
 

„Przyszła Maria, aby obejrzeć grób”, 
 

 aby tę, którą uwiódł widok drzewa, odnowił widok grobu, i jak powalił ją widok 

rozkoszy, tak ją podniósł widok zbawienia. 
 

„A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba”.  
 

Zadrżała ziemia, ale nie dlatego, że anioł zstąpił z nieba, lecz że Pan powstał z grobu.  
 

„Powstało wielkie trzęsienie ziemi”.  
 

Wstrząsu doznaje chaos, otwiera się przepaść, rozdziera się wnętrze, drżą góry i posady 

ziemi, staje piekło, śmierć jest osądzona, że godząc w winnych – na samego Pana się 

rzuciła, panując nad sługami – przeciw Bogu zapłonęła, wściekając się na ludzi – rzuciła się 

na Boga. Ginie prawo piekła, kruszy się potęga śmierci, wyrządzona sędziemu krzywda 

budzi zmarłych. Oni odzyskują ciała, człowiek zostaje odnowiony, wraca życie, wszystko 

stworzenie korzysta z łaski, ponieważ sąd przeszedł w ręce Sprawcy życia.  
 

„Powstało wielkie trzęsienie ziemi”.  
 

Dlaczego wielkie? Oby był w on czas choć lekki wicher wyrwał śmiercionośne drzewo! 

Oby mgła przysłoniła była widok tej kobiety! Oby czarna chmura zaciemniła była blask 

zatrutego jabłka! Oby zadrżała była ręka, która się wyciągnęła po zakazany owoc! Oby 

nieszczęsna noc oblekła była dzień grzechu i odjęła nędzę świata, niezliczone ofiary śmierci 

i krzywdy Stwórcy!  

Ale występkowi służą zawsze pieszczoty, słodycz nęci do grzechu, podczas gdy cnota ma 

za przyjaciół surowość i ostrość. 
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„Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba”.  
 

Gdy Chrystus powstał z martwych i śmierć się ugięła, znów ziemia z niebem nawiązała 

łączność, kobieta, która przedtem z szatanem uknuła zgubne plany, rozpoczęła życiodajną 

rozmowę z aniołem.  
 

 „Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i odwalił kamień”. 
 

 Nie „wtoczył”, lecz „odwalił”. Wtoczony kamień stwierdził śmierć, odwalony oznajmił 

zmartwychwstanie. Szczęśliwy kamień, który mógł Chrystusa okrywać i odkrywać! 

Szczęśliwy, kto raczej otwiera serce niż grobowiec; szczęśliwy, kto daje wiarę                              

w zmartwychwstanie i zmartwychwstanie wiary, kto świadczy o zmartwychwstaniu 

boskiego ciała! 

 

 Zmienia się porządek rzeczy:  
 

   grób pochłania śmierć, a nie zmarłego,  

   dom śmierci staje się mieszkaniem życia.  
 

 

Niesłychana właściwość macierzyńskiego łona: 

poczyna umarłego, a rodzi żywego. 

 

 

"Jezus z Nazarethu"                   

Roman Brandstaetter 

 

Mariamne z Magdali przynosi apostołom dobrą wieść  

Apostołowie i uczniowie wiedzieli już o pustym grobie od Kefasa i Johanana ben 

Zebadia i siedząc teraz w wieczerniku, zmęczeni nurtującymi ich wątpliwościami, 

pogrążyli się w płonej bierności, albowiem wiadomość o zniknięciu Jezusowego ciała 

jeszcze bardziej pogmatwała ich myśli.  
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Wyniki, do których doszli, były nad wyraz żałosne: żył błogosławiony Mąż Boży, 

Jeszua ben Josef, siewca dobrego słowa, cudotwórca, lekarz dusz i ciał, którego Elohim z 

niewiadomych powodów opuścił, o czym sam Rabbi dał głośne świadectwo z wysokości 

krzyża, a źli ludzie — Jaakow ben Halfi z uporem twierdził, że byli to bogacze o 

zatłuszczonych sercach i kapłani o zbutwiałych sumieniach — wydali Go na śmierć 

ludziom równie złym jak oni, a ci Go ukrzyżowali, a potem niewiadome ręce pohańbiły 

grób, wykradły ciało i ciała nie ma, a Elohim położył ciemność nad ich ścieżkami, jak 

drzewo z ziemi wyrwał ich nadzieję i zapisał ich w poczet mężów rozpaczających.  

Stanęli przed kamiennym murem, którego nie umieli przebić. Ich ociężała bezsilność 

osiągnęła swój szczyt. Poddali się prawom marnej bezcelowości, która drapieżnymi 

mackami zagarnęła ich w posiadanie. Ich życie stało się martwym mrokiem bez twarzy.  

 

Gdy więc Mariamne z Magdali znienacka wpadła do izby, wołając w gorącym 

uniesieniu: — Rabbi żyje! Widziałam Go! Widziałam żywego w żywym ciele! 

Mówiłam z Nim! — jej żywiołowy wybuch radości przyjęli apostołowie bez wrażenia i 

uznali go jednomyślnie za objaw wzruszającej i wybujałej skłonności do obrazowania, tym 

kłopotliwszego dla otoczenia, że niesprawdzalnego.  

Mariamne stała jak wryta, widząc niewzruszoną postawę apostołów, odpowiadających 

jawnym niedowierzaniem na radosną wieść o żyjącym Rabbim i o poselstwie, które jej 

zlecił.  

Nie pomogły uroczyste zapewnienia i przysięgi, że wszystko, co mówi, jest prawdą 

wyzbytą wszelkiej nieścisłości, że Rabbi nie jest duchem, widmem, cieniem, ale żywym 

człowiekiem, że powtarza dosłownie Jego polecenie, niczego nie dodając i niczego nie 

ujmując, że opisuje z bezbłędną dokładnością Jego zachowanie, Jego ubiór, ruchy Jego rąk 

i ruchy Jego głowy.  

Wreszcie wyjawiła niedowiarkom, że o świcie ona i niewiasty, które przybyły z nią do 

otwartego i pustego grobu, ujrzały siedzący na kamiennej ławie świetlisty Głos, który je 

spytał pytaniem oznajmującym: — Żyjącego szukacie wśród umarłych? — ale ponieważ 

nie były pewne, czy zjawisko jest rzeczywiste, postanowiły zataić przed apostołami 

tajemnicze widzenie.  

Teraz jednak, gdy jest pewna swoich oczu, uszu i ust — widziała Rabbiego tak, jak ich 

teraz widzi, słyszała Go tak, jak ich teraz słyszy, mówiła z Nim tak, jak z nimi teraz mówi! 

— przekazuje im jedno i drugie zdarzenie i prosi ich, aby dali wiarę prawdzie, którą im 

wyjawiła.  

Apostołowie w odpowiedzi wyrazili swoje zdania, jedni zdawkowe, inni lekceważące, a 

Theom Bliźniak wręcz powiedział, że uważa opowiadanie niewiasty za szaleńcze urojenie. 

Najoględniej i z niejaką chwiejnością mówili Kefas i Johanan ben Zebadia.  
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Wszyscy natomiast razem oświadczyli z bolesną pewnością, że niezachwianą prawdą 

jest tylko pusty grób, a pusty grób nie jest żadnym dowodem cielesnej obecności żywego 

Jeszuy ben Josef wśród ludzi żyjących prawdziwym życiem.  

To powiedziawszy, zaczęli zastanawiać się, co mają z sobą obecnie począć, czy mają 

rozbiec się po kraju, ukryć się i trwać w ukryciu do czasu, aż minie nienawiść Kajafy, 

kapłanów, saduceuszów, faryzeuszów i głucho będzie o Rabbim i o nich, czy może 

powinni powrócić do domów, do rodzin, do rodziców, do żon i dzieci i rozpocząć pracę w 

swoich zawodach, które porzucili dla Jeszuy.  

Wszyscy uważali, że czekanie bez celu w Jerozolimie pełnej wrogich kapłanów, na 

pewno knujących w tajemnicy spisek przeciw apostołom i uczniom błogosławionego 

Męża, jest lekkomyślną niedorzecznością.  

Wymieniali zdania, określali swoje stanowiska, omawiali położenie i możliwości na 

przyszłość, krzyżowały się oceny w miarę bystre i sprawne z nad wyraz niezręcznymi i 

nieporadnymi, a wszystkich ogarnęło kłótliwe i smutne ożywienie, tak znamienne dla ludzi 

pozbawionych nagle przyszłości i zastanawiających się nad sposobami jej odbudowy.  

Wreszcie przemówił Halfi z Emaus, a przemawiając tak mówił:  

— Cóż po mnie tutaj wśród was, skoro Jeszua ben Josef umarł i nie ma Go, a wraz z 

Nim umarła nadzieja naszego ludu? Myśmy się spodziewali, że Rabbi będzie jak cyprys 

wiecznie zielony, że będzie Goelem, Odkupicielem Izraela. I cóż pozostało z naszej 

nadziei? Pusty grób... Nic tutaj po mnie wśród was... Wracam do Emaus, do mojego 

domu... Pokój wam i temu gościnnemu domowi.  

 

To powiedziawszy, zarzucił na plecy sakwę podróżną, przestąpił próg izby, ucałował 

mezuzę przybitą do drzwi i wyszedł, a za nim wyszedł jego towarzysz i razem opuścili 

miasto, kierując się przez Góry Judejskie na zachód.  

 

Theom Bliźniak ujął rękami głowę i szeptał słowa ze świętej Księgi Hioba, ich brata w 

rozpaczy i poniżeniu: „Jak skała obsuwająca się ze swojego miejsca, jak kamień 

wydrążony wodą, która podmywa ziemię, tak zabijasz nadzieję człowieka, obalasz go na 

wieczność... ”  

Mariamne — przez cały czas uważnie słuchała wywodów apostołów i uczniów 

zatroskanych o swą przyszłość — usiadła na ziemi, na podwiniętych nogach, poczęła się 

kołysać i śpiewnym głosem zmawiała żałobne kinoth o osaczonych synach Izraela, 

których Pan napełnił jadem i piołunem, opasał murem rozpaczy, pomieszał ich ścieżki, 

głazami zagrodził drogi i noc im dał za mieszkanie jak umarłym. 

 Śpiewając i kołysząc się, rozdrapywała paznokciami zlane łzami policzki, wyrywała 

włosy z głowy i wyrzucała je za siebie, a jej lament rósł, potężniał, huczał, pogrzebowy 

lament o niewiernych mężach, których serca są chore, oczy zaćmione, a wnętrzności 

strawione ogniem niedowiarstwa.  
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Apostołowie współczując bolejącej niewieście pytali:  

— Za kogo ona zmawia kinoth?  

— Przed chwilą była pełna radości, a teraz czyni pokutę?  

— Na pewno rozpacza nad śmiercią Rabbiego...  

— Nieprawda! — krzyknęła Mariamne. — Nieprawda! Rabbi żyje! Żyje! Żyje! Nie 

nad Nim płaczę, bo jakże płakać mam nad żyjącym! — pochyliła się i zgarnąwszy w 

dłonie pył z glinianej polepy posypywała nim głowę i nacierała pokrwawione policzki. —  

 

Nad wami płaczę! Nad waszą śmiercią płaczę! Boście wyzionęli ostatni oddech i 

jesteście podobni do leniwych cieni, snujących się po szeolu! Płaczę nad śmiercią waszych 

serc, nad śmiercią waszych oczu i uszu, nad śmiercią waszej przeszłości, nad śmiercią 

waszej wierności, nad śmiercią waszych słów i przysiąg, i przyrzeczeń! Jitgadal, 

wejitkadasz szeme raba!  

 

Poderwali się z ziemi i zlani potem stali podobni do martwych słupów soli.  

Nikt z mężów Izraela nie słyszał za swojego życia zmawianej za niego modlitwy 

pogrzebowej, a na domiar złego przez niewiastę! 

 Zatkali palcami uszy.  

Mimo to z obłoku glinianego pyłu wzbijanego rękami zawodzącej niewiasty wdzierał 

się do ich serc jej rozpaczliwy jęk: — Nad wami płaczę... Nad waszą śmiercią płaczę...  

 

 

Droga do Emaus  

Cisza prześwietlona kurzawą słonecznych promieni stała nad Górami Judejskimi. 

Spoza zakrętów drogi biegnącej zygzakami otwierały się dalekie widoki na równinę 

Szefeli i Saronu, pokrytą gęstymi lasami sykomor i gajami oliwnymi, ogrodami i sadami, 

wśród których gdzieniegdzie bielały wsie podobne do srebrnych jezior, otoczonych 

pierścieniami bujnej zieleni.  

Powietrze było tak czyste, że gdy Halfi z Emaus i jego towarzysz Baruch znaleźli się 

na wierzchołku pagórka i mrużąc oczy spojrzeli ku zachodowi, dostrzegli na widnokręgu 

iskrzącą się smugę morza.  

Radowali oczy pięknem domowego krajobrazu, którego spokój działał na nich kojąco, 

więc poddali mu się z synowskim oddaniem i szli dalej w kierunku Emaus, zadowoleni, że 

wreszcie opuścili Jerozolimę, gniazdo krwi i występku, i że coraz bardziej oddalają się od 

okrutnych zdarzeń.  
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Ale prawdopodobnie mimo otaczającej ich ciszy i spokoju gór, lasów i widocznych            

w dole gajów i ogrodów cisza ich dusz nie była pełna i doskonała, bo Halfi, wzdychając, 

począł mówić o ukrzyżowanym Rabbim i pustym grobie, pusty grób porównał do pustki 

serc apostołów i uczniów, a Baruch, snując dalej to podobieństwo, doszedł do wniosku, że 

oni wszyscy — apostołowie i uczniowie osieroceni przez Jeszuę ben Josef — są pustymi 

jaskiniami, ograbionymi nawet z ostatnich szczątków złudzeń.  

Halfi zgodził się z wywodami towarzysza, wyraził jednak mniemanie, że mimo to 

może zbyt pochopnie i lekkomyślnie, a przede wszystkim zbyt pospiesznie opuścili 

Jerozolimę. Należało jeszcze zaczekać. Takie nagłe pożegnanie z przeszłością przypomina 

raczej płochliwą ucieczkę niż mądrze powzięte postanowienie. Przystanął. Uczynił siebie 

odpowiedzialnym za ten nierozważny pośpiech.  

 

Jak mogli jednym bezmyślnym odruchem zaprzeczyć wszystkim uczuciom, które 

żywili dla zmarłego Męża? Ucieczka z Jerozolimy była ucieczką przed Jeszuą!               

Baruch, który również przystanął, był innego zdania.  

Wprawdzie przyznał, że ich wyjście z Jerozolimy miało wszystkie znamiona ucieczki, 

mimo to nie uciekli przed przeszłością, bo nie można uciec przed sobą, a każda przeszłość 

jest częścią człowieka, ani też nie zaprzeczyli swoim uczuciom, bo w dalszym ciągu tą 

samą miłością kochają Jeszuę ben Josef, niezależnie od tego, jak potoczyły się Jego losy.  

Uciekli przed czymś zupełnie innym. A tą innością, przed którą uciekli, były ich 

wyobrażenia o Rabbim, który był prorokiem wielkiej mocy i tylko prorokiem, i niczym 

więcej, a oni, sami o tym nie wiedząc, przypisywali Mu przeznaczenie wyższe od proroka, 

przeznaczenie wyższe od Sługi Jahwe, od Kodesz Jahwe, a może nawet od Mesjasza, a 

gdy się okazało, że nie był ani Sługą Jahwe, ani Kodesz Jahwe, ani Mesjaszem, załamali 

się i stali się jak pusty grób. 

 Oto przed czym uciekli: przed swoim błędnym wyobrażeniem o Rabbim... I tak idąc, 

rozprawiali i spierali się, uzgadniali swoje sądy i spostrzeżenia i znów się sprzeczali, a 

ziemia pachniała odurzającym zapachem ziół, a ptaki śpiewały, miarowe przypływy wiatru 

ciągnęły górą i kołysały wierzchołkami drzew, a w powietrzu wciąż panowała cisza, a była 

ona tak głęboka, że nie mąciły jej nawet podniecone głosy wędrowców.  

Rozmowa nie dała żadnych rzeczowych wyników. Szli ze zwieszonymi głowami           

i nawet nie zauważyli, że wyminął ich jakiś mąż, który nagle przystanął, pozdrowił ich 

pozdrowieniem pokoju i spytał:  

— Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?  

Zatrzymali się i smutnie spojrzeli na pytającego:  

— Idziesz z Jerozolimy i nie wiesz, co się tam stało? — spytał Baruch.  

A Halfi dodał z uprzejmą drwiną:  

— Jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w 

tych dniach wydarzyło.  
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Nieznajomy mąż, niezniechęcony ich niezbyt grzeczną odpowiedzią, spytał:  

— A cóż takiego się stało?  

Halfi odpowiedział:  

— Czy nie wiesz, co się stało z Jeszuą ben Josef z Nazarethu, który był prorokiem 

potężnym w czynie i słowie przed obliczem Elohim i całego ludu Izraela? Arcykapłani              

i nasi starsi wydali Go na śmierć, a poganie Go ukrzyżowali.  

Baruch rzekł:  

— A myśmy się spodziewali, że On będzie Odkupicielem Izraela...  

Halfi przerwał mu:  

— Przecież wiesz tak dobrze jak my, przechodniu, ile cierpień i udręki doświadcza 

Jeszurun. Mój ojciec opowiadał mi — oby dusza jego znalazła łaskę przed Panem! — że 

za dni jego młodości poganie spalili nasze rodzinne miasteczko Emaus, do którego teraz 

wracamy. Wszędzie tu znajdziesz ślady okrucieństwa synów Beliala. I znikąd nadziei! 

Znikąd!  

Wierzyliśmy, że Jeszua ben Josef wyzwoli nas z pogańskiej niewoli. A On tymczasem 

umarł przed trzema dniami i osierocił nas, i uczynił nas samotnymi w rozpaczy.  

A ponieważ każde nieszczęście lubi róść jak ciasto w dzieży, niektóre z naszych 

niewiast przeraziły nas, bo były dzisiaj rano u Jego grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, 

wróciły i wprawiły nas w zdumienie opowiadaniem o widzeniu anioła, który zapewnił je, 

że On żyje.  

Któż uwierzy niewiastom? Wprawdzie dwaj apostołowie, którzy poszli do grobu, 

stwierdzili, że jaskinia jest naprawdę pusta, ale ani anioła, ani Jeszuy ben Josef nie 

widzieli...  

— Nie widzieli... — potwierdził Baruch.  

Wtedy nieznajomy odpowiadając im nazwał ich ludźmi nierozumnymi — spojrzeli na 

niego niechętnie, urażeni jego karcącym tonem — o sercach nieumiejących uwierzyć w to, 

co mówili prorocy, albowiem Pismo Święte czytali nieumiejętnie, błądząc tylko oczami po 

powierzchni słów jak ślepiec, który dotykając palcami nigdy niewidzianej rzeczy, pragnie 

po jej kształcie rozpoznać jej przeznaczenie.  

 

Gdyby wstąpili ufnie w głąb ognistego pieca, którym jest każde spotkanie Boga z 

człowiekiem, ujrzeliby to wszystko, co powinni byli ujrzeć, a powinni byli ujrzeć 

olbrzymie schody ułożone ze słów Mojżesza, Tehilin, proroków Jesai, Jony, Daniela i 

Zecharii, pnące się coraz wyżej i wyżej na wysoką górę, na sam jej wierzchołek, będący 

środkiem wszechświata i jak każdy środek podnóżkiem El Szaddaja, Boga najwyższych 

gór.  

Gdyby uczynili to, co teraz mówi, ujrzeliby Mesjasza o cierpiącym obliczu, 

obarczonego ich nieprawościami i grzechami, zdruzgotanego i podeptanego przez Boga, 
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chłostanego i przebitego przez ludzi, wzgardzonego przez wszystkich, Męża boleści bez 

blasku, owcę prowadzoną na rzeź.  

Wtedy pochyleni nad świętymi Zwojami poznaliby, że słowa, które one zawierają, 

mają oczy i usta Pomazańca, Jego czoło, skronie, policzki i włosy, i że razem stanowią 

Jego oblicze, będące Wszechczasem i Wszechmiejscem, pooranym cierniami, zlanym 

potem i krwawymi wybroczynami...  

Uczniowie gotowi byli z początku hardo odeprzeć twierdzenia nieznajomego, jakoby 

nie umieli czytać świętych Zwojów — był to zarzut, ich zdaniem, krzywdzący i godził 

boleśnie w ich dumę wiernych synów Izraela, którego znak mieli wypisany na swoim ciele 

— zabrakło im jednak odwagi, by przeciwstawić się jego myślom, a gdy przestał mówić, 

nie mieli już potrzeby odpowiadać, bo ich duma zwiotczała, a ich twardy i wysoko 

podniesiony kark bardzo się pochylił.  

 

Spojrzeli z podziwem na nieznajomego. Ten przechodzień jest na pewno wielkim 

rabbim, uczonym, mędrcem. Warto z nim jeszcze pomówić, spytać o wiele rzeczy, 

dowiedzieć się, co sądzi o świadectwie niewiast, może im wyjaśni sens pustego grobu? 

Może znał Jeszuę ben Josef? Może był na Golgocie podczas ukrzyżowania? Może słyszał 

jęk opuszczenia, który wyszedł z ust umierającego Męża?  

Wszystko, co im powiedział o Mesjaszu, było w jakiś przedziwny sposób wyrazistym 

wizerunkiem Jeszuy ben Josef i nie ulegało wątpliwości, że mówiąc o Pomazańcu Bożym, 

Jego miał na myśli, aczkolwiek ani jednym słowem nie wspomniał o tożsamości tych 

dwóch Postaci.  

Czyżby sądził, że Jeszua ben Josef jest Mesjaszem, tym samym, o którym pisali Jesaja 

i król Dawid, prorok Daniel i prorok Zecharia?  

Bali się podążać szlakiem nagle obudzonych skojarzeń, które jak ciężkie kamienie z 

łoskotem uderzyły o dno ich wnętrza.  

Tak, należy z owym przechodniem pomówić, spytać o wiele rzeczy, a poza tym 

wybadać, kim jest i dokąd idzie, bo każdego człowieka określa cel, do którego dąży.  

Szli obok siebie w milczeniu. Gdy z dala ukazały się białe domki Emaus, nieznany 

mąż dał przygodnym towarzyszom do zrozumienia, że zamierza iść dalej, oni jednak 

zaczęli go z początku namawiać, a potem przymuszać zręcznymi, a nawet natrętnymi 

prośbami, aby zatrzymał się przez noc w miasteczku. Przechodzień uległ ich namowom.  

Weszli do domu Halfiego. Stara matka uradowana powrotem syna, włóczącego się od 

wielu miesięcy po odległych krainach za jakimś galilejskim rabbim, którego nauk słuchał, 

z płaczem powitała swojego pierworodnego i głośnym jękiem dziękowała Panu za 

doznaną łaskę. Gorączkowo krzątała się po domu i przygotowując wieczerzę, z nieudolnie 

ukrywaną nieufnością zerkała w stronę Barucha, syna sąsiadów, o którym wiedziała, że 

również od dłuższego czasu przebywał w towarzystwie owego rabbiego.  
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Nie rozumiała, dlaczego syn sąsiadów — uważała go za ladaco, włóczykija i złego 

ducha Halfiego — zamiast biec natychmiast do nieszczęśliwych rodziców, z utęsknieniem 

czekających od roku jego powrotu, teraz siedzi w jej domu i nie kwapi się do ojca, matki, 

braci i sióstr.  

Postawiła na stole miskę soczewicy zmieszanej z cienko krajaną cebulą, podała kilka 

suszonych ryb, wino i chleb.  

Nie chcąc uchybić dobrym zwyczajom, wyszła natychmiast z izby, pozostawiając syna 

i Barucha samym sobie. Przyjaciele porozumieli się spojrzeniami i przygotowywali się do 

rozpoczęcia rozmowy, i jak przystało na mężów dobrze obeznanych z prawami 

nienagannej gościnności, postanowili zaczekać, aż mąż spożyje wieczerzę, a dopiero 

potem przystąpić do rozstrząsania gnębiących ich wątpliwości.  

Halfi jako gospodarz domu powinien przełamać chleb i odmówić nad nim 

błogosławieństwo, chcąc jednak okazać przybyszowi szacunek, podsunął mu placek 

uniżonym gestem i rzekł:  

— Niechaj mój czcigodny gość pobłogosławi chleb.  

 

Przybysz podziękował za ten objaw uprzedzającej grzeczności, ujął chleb w obie 

dłonie i uniósł je nieco ku górze, a jego usta wyszeptały:  

— Błogosławiony bądź, Panie, Boże nasz, Królu Wszechświata, który wyprowadzasz 

chleb z ziemi...  

Wypowiedziawszy błogosławieństwo, począł przełamywać chleb — Halfiego i 

Barucha uderzył jego surowy wyraz twarzy — a łamał go z takim wysiłkiem, 

samozaparciem się i samoofiarowaniem, jakby łamał samego siebie, jakby dzielił samego 

siebie, chociaż siedział przed nimi niepodzielny i jeden, a gdy zdawało się, że ta 

okruszyna, którą trzymał w palcach, jest już tak niepodzielna, że nikt nie zdoła jej rozbić 

na mniejsze cząstki, rozpłynął się w powietrzu i znikł.  

 

Uczniowie krzyknęli. Zerwali się od stołu. Poznali, że to był Jeszua ben Josef                      

w cielesnej i niepojętej postaci. Wypadli przed dom i bez namysłu pobiegli przed siebie, 

drogą prowadzącą do Jerozolimy. Matka Halfiego, stojąc na dziedzińcu i załamując dłonie 

nad marnotrawnym synem, wołała za nim:  

— Halfi! Dziecko moje! Wróć! Wróć! Dokąd biegniesz?!  

Usłyszała oddalające się wołanie syna:  

— Zaraz wrócę, matko! Zaraz wrócę!  

 

To „zaraz” było jedną z owych wzruszających nieścisłości, a miało oznaczać 

współczucie syna dla biednej i opuszczonej matki i wywodziło się z dobroci i 

szlachetności serca, i mogło być w każdej chwili za pomocą drobnej poprawki — „nigdy”, 

zamiast „zaraz” — sprowadzone do rozmiarów nieskazitelnej prawdy.  
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Lepiej, że jej matka nie znała, bo nie znając jej — a o to przecież chodziło Halfiemu 

— pozostała z nadzieją szybkiego powrotu lekkomyślnego syna. Wróciła do izby. Na stole 

leżał przełamany chleb. Jedzenie było nietknięte. 

 „Dlaczego nie zjedli chleba, ryb, soczewicy z cienko krajaną cebulą” — pomyślała. 

Spożyła przełamane kawałki chleba, a nawet okruchy zgarnęła na dłoń i wsypała je do ust 

— Elohim nie pozwala marnować darów, które daje człowiekowi — i zapłakała nad swoją 

niedolą: — Wrócił i znów odszedł — szeptała do siebie przez łzy. — Po co wrócił i po co 

odszedł? Aby moje serce jeszcze bardziej rozkrwawić? Aby powiększyć moją boleść? Był 

zawsze dobrym synem... To ten Baruch wszystkiemu winien.  

Tylko Baruch. Zły Baruch. To on go namówił do nowej ucieczki. Tylko on... Bo któż 

inny?  

Tak zawodziła, albowiem postaci Rabbiego, mimo Jego cielesnej obecności, nie 

widziała, gdyż jej oczy były na uwięzi.  

 

Jezus ukazuje się swojej matce  

Gdy Miriam, która już drugą noc spędziła z niewiastami na modlitwach — siedziały 

na ziemi, zawodziły, śpiewały żałobne kinoth — oparła się plecami o ścianę i zmęczona 

usnęła, Mariamne z Magdali, Hana, Mariam, matka Jaakowa, i Salome, matka synów 

Zebadii, wyszły na palcach z izby i udały się pustymi ulicami, jeszcze pogrążonymi w 

jasnych ciemnościach księżycowej nocy, do Bramy Ogrodów, aby natychmiast po jej 

otwarciu — a było już do świtu niedaleko — pójść na Golgothę i uświęcić grób Jeszuy ben 

Josef wonnościami zakupionymi wczoraj wieczorem u znajomego sprzedawcy balsamu.  

Miriam ocknęła się. W kącie izby dopalała się oliwna lampka, której płomyk był teraz 

ledwo widoczny w jasnych płomieniach świtu. Niewiasta rozejrzała się po izbie. Poszły. 

Poszły do grobu. Nie zbudziły jej. Jak długo spała? Chciała z nimi iść. A one poszły same. 

Prawdopodobnie chciały, żeby nieco wypoczęła.  

Ale właściwie po co chce iść do grobu? Ten grób dźwiga w sobie, pod sercem.                 

Jak ongi dźwigała Jeszuę w swoim macierzyńskim łonie, tak samo teraz dźwiga w sobie 

Jego grób. W łonie. Pod sercem. O, jak ciężkie jest to żałobne brzemię! Z Jego śmiercią 

dobiegło końca jej życie. Nie ma już czego szukać na tym świecie. Tak... tak... wiedziała, 

że ją bardzo kochał, ale poszedł w świat, cały oddany Elohim. Ojca więcej kochał niż ją... 

Tak powinno być... Tak powinno być... Słowa te powtarzała wciąż od wielu, wielu lat i za 

każdym powtórzeniem przynosiły jej wielką ulgę.  

A teraz Syn nie żyje. Czy nie mogła umrzeć przed Nim? Na pewno była do czegoś 

potrzebna, skoro Pan kazał jej żyć i przeżyć śmierć Syna. Może życiem w cieniu miała 

świadczyć o prawdziwości cienistego Zwiastowania? Może jej obecność potrzebna była 

pod krzyżem? Może Pan chciał, aby martwa głowa Jeszuy spoczęła na jej łonie?  
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Dobrze jest tak, jak jest. Wszystko spełniła, co Pan jej kazał spełnić. Była posłusznym 

narzędziem Jego woli, chociaż nie wszystko po dzień dzisiejszy jest dla niej zrozumiałe i 

jasne. Niech się dzieje według Jego słowa. O, jak ciężki jest ten grób, który w sobie 

dźwiga! Czy to jest naprawdę grób? Czy to jest naprawdę grób? Czy to brzemię jest 

naprawdę martwym ciałem jej Syna?  

Jej niebieskie, głęboko osadzone oczy pod czarnymi łukami brwi zabłysły łagodnym 

światłem, jak wtedy, gdy będąc nazarethańską dziewczyną w domu rodziców ujrzała w 

sobie postać nieznanego Męża idącą ku niej z głębi półmrocznej izby.  

Upadła na twarz, objęła rękami Jego nogi i spytała:  

— To Ty? Mój Synu najukochańszy?  

Usłyszała odpowiedź.  

Milczała, bo nie mogła z siebie wydobyć głosu.  

 

    Uzdrowiona przeszłość, 

                      Obiecująca przyszłość 

 

 

Radosnych świąt wielkanocnych! 

Dziś w kościołach całego świata chrześcijanie gromadzą się, by wysłuchać 

ewangelicznego przesłania o tym, że Chrystus powstał z martwych. Jest to dzień ponad 

wszystkie dni; dzień, kiedy to cieszymy się ze zmartwychwstania Jezusa, który wybawił nas 

od grzechu i śmierci. 

Świętując Wielkanoc, nie tylko wspominamy wydarzenie historyczne, które miało 

miejsce dwa tysiące lat temu. Mówiąc „Chrystus zmartwychwstał!”, z radością 

wyznajemy wiarę w to, że On żyje dziś, że zbawia nas codziennie. Cieszymy się z Jego 

obietnicy, że będzie z każdym z nas „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”               

(Mt 28,20). 

Wielkanocne  

przesłanie 

nadziei 
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Cieszymy się wreszcie z tego, że Jezus przyjdzie ponownie w chwale i zabierze nas ze 

sobą do nieba. Dlatego Wielkanoc jest jednoczesnym świętowaniem przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości.  

 

W tym wielkanocnym wydaniu naszego pisma skupimy się na darze nadziei – darze, 

który przyniosło nam zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, i który kieruje nas ku 

przyszłości. 

 

▌ Wdzięczność za przeszłość, nadzieja na przyszłość 

 

Czy byłeś kiedykolwiek w trudnej sytuacji, bez żadnej nadziei na zmianę? Czułeś się 

wtedy jak w pułapce.  Z twego serca odpłynęła wszelka radość. Dalsza droga wydawała ci 

się ciemna i groźna, tak że aż bałeś się postawić kolejny krok. 

 

A teraz pomyśl, co się dzieje, gdy twoje serce jest przepełnione nadzieją.                   

Przyszłość wydaje ci się jasna i obiecująca. Jesteś gotów zmierzyć się z przeszkodami, które 

staną na twojej drodze. Patrzysz wstecz na swoją przeszłość w poczuciu wdzięczności za 

wszelkie dobro, którego doświadczyłeś, ale także za trudności, które cię ukształtowały. 

 

To nadzieja pomaga nam dostrzec dobro w naszej przeszłości, która uformowała nas 

takimi, jakimi jesteśmy. Łatwiej nam zobaczyć, że Pan był z nami przez cały czas, 

błogosławiąc nam w dobrych chwilach i niosąc nas w trudnych. Jeśli jednak brakuje nam 

nadziei, skupiamy się na negatywnych aspektach naszej przeszłości, tracąc z oczu wierność 

Boga i Jego obietnicę, że będzie z nami zawsze. 

 

▌ Opowieść o nadziei 

 

   Dobrą ilustracją tego, jakie znaczenie ma nadzieja, jest spotkanie Jezusa      

z uczniami idącymi do Emaus (Łk 24,13 - 35).  

 

Wszyscy znamy tę historię, jak w Niedzielę Wielkanocną Jezus spotkał dwóch uczniów 

na drodze do Emaus, a oni Go nie poznali. Wiemy, że byli smutni, gdyż Jezus został 

ukrzyżowany, a tym samym wszystkie ich nadzieje spełzły na niczym. Sądzili, że był 

Mesjaszem, tymczasem okazał się kolejnym pobożnym rabbim. 

Kiedy tak szli razem, Jezus powiedział im, że śmierć Mesjasza była częścią Bożego 

planu. Wyjaśnił, że już Mojżesz i prorocy zapowiadali ten plan, jak i to, że Mesjasz 

zmartwychwstanie. Słowa Jezusa były tak przekonujące, że uczniowie zaprosili go na 

wspólny posiłek. Kiedy pobłogosławił chleb, otworzyły się ich oczy i rozpoznali Go. 

Zdumieni i przejęci, pospieszyli z powrotem do Jerozolimy, by opowiedzieć o tym 

spotkaniu Piotrowi i pozostałym. 



16 
 

W drodze powrotnej uczniowie uświadomili sobie, jak pałały ich serca, gdy Jezus do nich 

mówił (Łk 24,32). 

Kiedy w zupełnie nowy sposób ukazywał im to, co zaszło, i wyjaśniał wspaniały Boży 

plan na przyszłość, odżyła w nich nadzieja. Dobra Nowina, jaką usłyszeli, ukoiła ich 

smutek. A kiedy Jezus pobłogosławił i połamał chleb, ich serca doznały przemiany.                 

Byli gotowi znowu pójść za Nim. 

Tak więc w drodze do Emaus Jezus nie tylko nauczał uczniów, ale przywracał im 

nadzieję – a czynił to uzdrawiając ich wspomnienia. Pomógł im zobaczyć przeszłość Jego 

oczami. Pokazał, z jaką troską i cierpliwością Bóg działał w ich życiu, by doprowadzić ich 

tam, gdzie znajdują się obecnie. Dowodził, że ich nadzieje złożone w Mesjaszu wcale nie 

były płonne. Wyjaśniając przeszłość, jednocześnie dawał nadzieję na przyszłość. 

 

▌ Uzdrowione wspomnienia, nowe perspektywy 

 

My także, podobnie jak uczniowie z Emaus, mamy za sobą wydarzenia, które 

pozostawiły w nas smutek, sprawiły, że czujemy się porzuceni czy zdradzeni. Pamięć o nich 

może rzucić cień na nasz stosunek do przyszłości. Niektóre z tych zranień są na tyle drobne, 

że zapominamy o nich po paru dniach, inne jednak trwają w nas latami. 

I te niedawne, jak u uczniów z Emaus, i te sprzed wielu lat mogą wywierać na nas wpływ 

jeszcze długo po tym, kiedy miały miejsce. 
 

Historia z Emaus ukazuje, że nawet jeśli nasza przeszłość wydaje nam się ponura, Jezus 

może rzucić na nią nowe światło.  
 

 On idzie wraz z nami i słucha, gdy otwieramy przed Nim serca.  

 Uzdrawia nasze bolesne wspomnienia i przywraca nam nadzieję.  

 

Jeśli chcesz doświadczyć takiego uzdrowienia, zaproś Jezusa do swojej przeszłości                      

i przeżyj ją raz jeszcze wraz z Nim. Czy zadane ci kiedyś krzywdy do dziś wywołują w 

tobie niepokój i lęk? A może zerwana znajomość sprawiła, że jesteś cyniczny i obrażony na 

cały świat? Może problemy finansowe czy sytuacja w pracy doprowadzają cię do kresu 

wytrzymałości?  

Cokolwiek by to było, przeżyj w myślach tę sytuację jeszcze raz, ale tym razem nie sam, 

lecz z Jezusem. Opowiedz Mu, co się stało i dlaczego sprawia ci to ból. Przyznaj, że wciąż 

cierpisz z powodu tamtej sytuacji i poproś Go, by zabrał twój ból. Nie bój się też dłuższych 

chwil ciszy. Po prostu trwaj w obecności Pana i pozwól Mu działać.  

Jeśli masz wrażenie, że odbierasz jakieś Jego słowa czy gesty, zapamiętaj to lub zapisz. 

Może czujesz, że kładzie ci rękę na ramieniu i przytula cię do serca uświadamiając ci, że był 

wtedy z tobą, odczuwał twój ból i modlił się za ciebie do Ojca.  
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Może czujesz, że słabnie twoja złość wobec tego, kto cię zranił. Nie martw się też, jeśli 

nie od razu poczujesz się lepiej. Otwarcie serca na tyle, by Jezus mógł zacząć w Nim 

działać, wymaga zwykle czasu. Jeśli widzisz, że ten sposób modlitwy przynosi owoce, 

praktykuj go regularnie. 
 

Z czasem ból przeszłości zacznie słabnąć i poczujesz, że jest ci lżej na sercu.                  

Zaczniesz widzieć, że wciąż masz powody do nadziei – gdyż Jezus, zmartwychwstały Pan, 

jest z tobą i nigdy cię nie opuści. 

 

▌ Wielkanoc jest naszą nadzieją 

 

 Wielkanoc jest dla nas źródłem nadziei.  

 Wielkanocne przesłanie głosi, że Jezus nie tylko umarł na krzyżu, 

zmartwychwstał i wstąpił do nieba, ale także pokonał grzech i powrócił do 

nas.  

 Ukazując się Piotrowi, Marii Magdalenie, uczniom idącym do Emaus i wielu 

innym, dał dowód, że wciąż angażuje się w nasze życie, że wciąż chce nas 

uzdrawiać i prowadzić.  

 Oznajmił, że ma wspaniałe plany co do naszej przyszłości i dlatego możemy 

żywić nadzieję. 

 

 Podczas swojej pierwszej papieskiej Wigilii Paschalnej Ojciec Święty Franciszek 

powiedział: „Trzeba pamiętać o tym, co Bóg uczynił dla mnie, dla nas, pamiętać o przebytej 

drodze – to właśnie otwiera szeroko serce i daje nadzieję na przyszłość”                                

(Wigilia Paschalna, 30 marca 2013).  

 

Wspominaj przeszłość. Zobacz w niej Boże działanie. Spójrz na drogę, jaką przebyłeś, i 

proś Jezusa, aby wyrwał ci z serca żądło  bolesnych wspomnień. Im częściej będziesz to 

robić, tym mocniejsza będzie twoja nadzieja na przyszłość. 

 

▌ Wspaniała przyszłość 

 

 Pozwól więc Jezusowi przyjść do ciebie w tym wielkanocnym czasie.  

 Pozwól Mu pokazać ci, jak wspaniała może być twoja przyszłość.  

 Pozwól, by pomógł ci sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed tobą życie. 

 Uwierz, że On towarzyszy ci na każdym kroku, tak jak towarzyszył kiedyś 

uczniom idącym do Emaus.  

▐ 


