
Dzielenie się Słowem – Łk 24,35-48 (3 NW B)           13 IV 2018

I. Czytaj: Z Ewangelii według św. Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście 
zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja
jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». 
Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do 
jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

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». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w 
imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od 
Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

Uwagi do Ewangelii:

• „Pokój wam!” (por. J 20,21.26) – hebr. szalom = pokój nie tylko jako brak wojny, konfiktu, 
ALE: pełnia, bycie kompletnym, ukończonym, bez żadnego braku

• stan uczniów: trwoga, lęk (Łk 24,37), zaniepokojenie, zwątpienie (24,38)

• dla potwierdzenia swojej tożsamości Jezus ukazuje swoje ręce i nogi – przebite raz na 
krzyżu, takimi już pozostają (podobnie w J20: Jezus ukazuje swoje ręce i bok)

• reakcja uczniów: radość, zdumienie (Łk 24,41)

• Prawo Mojżesza, Prorocy i Psalmy = trzy części Biblii Hebrajskiej (Prawo, Prorocy i Pisma)

• skutek męki i zmartwychwstania Jezusa: przemiana umysłów na odpuszczenie grzechów 

II. Rozważaj: (1) Kiedy ostatnio czułem trwogę, lęk, niepokój? Czego on dotyczył?

(2) Co jest moją raną? (krzywdą, słabością, dźwiganą winą, czego nie chcę zaakceptować?)

(3) Jakie mam doświadczenie spotkania Boga? Osobiste? Razem z innym (dzięki/poprzez innych?)

(4) Czy czytając Pismo Święte odnajduję tam zapisaną swoją historię? Czy proszę Boga o światło w 
tej kwesti?

III. Módl się:  - powierzaj Bogu swoje trudności
- dziękuj za swoje uczucia, jakie przeżywasz (również te trudne – to dar od Pana Boga w jakimś 
konkretnym celu!)
- proś Boga o gotowość do oddania Mu chęci kontrolowania swojej duchowej wędrówki
- wysławiaj Boga, który objawia się w miejscu najbardziej bolesnym, dziękuj za doświadczenie Jego 
bliskości, proś o natchnienie do dobrych decyzji i o siłę do ich spełnienia
- pytaj Boga: „Jak dzisiaj mogę być Twoim świadkiem wobec Twoich dzieci, moich braci i sióstr?”
- powtarzaj wielokrotnie: „Bądź wola Twoja, a nie moja, Panie!”

IV. Trwaj w ciszy przed Bogiem...


