ROZWAŻANIE NAD FRAGMENTEM EWANGELII WG. ŚW.ŁUKASZA
UCZNIOWIE Z EMAUS
Powiedzmy szczerze, uczniowie nie szli do Emaus. Oni uciekali z Jerozolimy, miasta pokoju, teraz
przeklętego miasta w którym trzy dni wcześniej legły w gruzach ich marzenia i plany. Na Golgocie,
wysypisku śmieci, konał Ten, po którym tak wiele się spodziewali. Uciekali od tych koszmarnych
wspomnień, wracali do swoich, niepewni, co zastaną. Czy jeszcze mają po co i do kogo wracać ? Podczas
wędrowania przyłącza się do nich Nieznajomy; rozmawiają. Nieznajomy jakby nie wiedział o
wydarzeniach w Jerozolimie. Dzień ma się ku końcowi, a On pragnie iść dalej, ale przymusili Go mówiąc:
zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi w
gospodzie. Widzimy chwilę, w której Jezus błogosławi chleb… dzieli na części i podaje im… Obaj
uczniowie patrzą na Jego rękę, ten gest, przecież... już to widzieli ! Pascha - wieczerza z Mistrzem , którą
spożywali.. sam gest ! Błogosławieństwo … tak uczynił Jezus. To Mistrz? W tej chwili ich oczy zaczęły
widzieć, poznali swoim sercem... To jest Jezus ! Pojęli, że to Pan, lecz On zniknął im z oczu . Wrócili
natychmiast do Jerozolimy, do pozostałych. Widzieliśmy Pana! Ukrzyżowany Zmartwychwstał! On żyje!
Codziennie przeżywamy EMAUS - nasze osobiste rozpoznawanie Jezusa. Ks. Bruno Silvestrini po wyborze
papieża Franciszka tak mówi : „Naszą wędrówkę podczas ostatnich dni przyrównać można do drogi
uczniów wracających do Emaus. Początkowo wędrowaliśmy ze smutkiem spowodowanym abdykacją
Benedykta XVI. Nasze oczy nie były zdolne poznać Jezusa, który szedł razem z nami. Dzisiaj, kiedy nasze
oczy przejrzały, nasze ręce dotknęły, uszy usłyszały wikariusza Chrystusowego, możemy ogłosić światu
jak uczniowie: Pan zmartwychwstał i objawił się swojemu Kościołowi w osobie papieża Franciszka.” Nasza
radość rodzi się ze SPOTKANIA Z CHRYSTUSEM. Idźmy za Chrystusem! Towarzyszmy Chrystusowi! On
nam towarzyszy i bierze nas w ramiona. Nie pozwólcie sobie wykraść tej nadziei, nie pozwólcie sobie
wykraść tej Miłości ! Radość płynie z tego Spotkania…

