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Droga do Emaus – odkrywcza podróż49

Dość długo zatrzymaliśmy się w Jerozolimie, 
bo tam miały miejsce najważniejsze wydarzenia 

w dziejach świata. Teraz opuszczamy to miasto, tak 
jak wielu przyjaciół Jezusa po Jego śmierci i pogrze-
bie. Wyruszamy w kierunku Emaus, podobnie jak 
Jego dwaj uczniowie, o których możemy przeczytać 

w Ewangelii. Jezus dołączył do nich, ale Go nie poznali, 
choć rozmawiali z Nim bardzo długo. Byli rozczarowani 

i zawiedzeni, że Jezus nie spełnił ich oczekiwań i dał się ukrzyżować. 
A co na to Jezus?

Uczniowie poznali Jezusa dopiero w Emaus. Dlaczego nie wcześniej? 
Przecież szli razem wiele kilometrów.

Na początku byli nierozumni, nie wierzyli w to, że Jezus mógłby zmar-
twychwstać. A bez wiary widzi się tylko powierzchownie, nie widzi się wszyst-
kiego. Dopiero wtedy, gdy Jezus wyjaśnił im to, co odnosiło się do Niego 
w księgach Starego Testamentu, obudziła się ich wiara i zaczęli widzieć coraz 
lepiej. A gdy przy stole łamał, błogosławił i rozdawał chleb, wszystko stało 
się jasne: Jezus zmartwychwstał! Bóg nie opuścił tych, których tak bardzo 
ukochał! Choć po chwili Jezus zniknął uczniom z oczu, to pozostała wiara, 
że jest z nimi już na zawsze. Rozpalił ich serca gorącą Bożą miłością. 

Dziś trudno ustalić, gdzie znajdowało się tamto Emaus. To chyba dobrze. 
Dzięki temu codzienne ścieżki twojego życia możesz nazwać swoją drogą do 
Emaus. Zmartwychwstały Jezus nieustannie ci towarzyszy i chce, byś Go 
rozpoznawał. Potrzebne są do tego otwarte oczy i gorące serce.

Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierze-
nia”. I wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. 

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 wraz z nimi. Gdy zajął z nimi 
miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 
Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili 
miedzy sobą: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pis-
ma nam wyjaśniał?”.

(Łk 24,25.27-32)
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Czy wiesz, że...
W Biblii wyrażenie „łamanie 

chleba” oznacza Eucharystię.

Jezus zostawił wskazówki, 
pomagające rozpoznać Go:

–  rozmawiaj o Nim z innymi,
–  rozmawiaj z Nim na mod-

litwie,
–  czytaj Pismo Święte i proś 

dorosłych o wyjaśnienia,
–  wsłuchuj się w słowo Boże 

podczas Mszy Świętej,
– z wiarą przystępuj do Komunii Świętej.

Zaśpiewaj 
Zmartwychwstał Pan /x2 Alleluja /x2
Zwyciężył śmierć /x2 Alleluja /x2 
Jest pośród nas /x2 Alleluja /x2
Radujmy się /x2 Alleluja /x2

Zastanów się
–  Co możesz zrobić, aby uważniej słuchać słowa Bożego i z jeszcze 

większą miłością przyjmować Jezusa w Komunii Świętej?

Zapamiętaj 
Chrystus daje się nam poznać podczas każdej Eucharystii, kiedy 
słuchamy Jego słowa i karmimy się Jego Ciałem.

Zadanie
1.  W najbliższą niedzielę podczas Mszy Świętej wsłuchaj się uważ-

nie w słowa Ewangelii i opowiedz ją w domu swoim bliskim.
2.  Postaraj się jak najlepiej przygotować do Komunii Świętej przez 

krótką modlitwę przed niedzielną Eucharystią.
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