Pójdźcie na miejsce ustronne i odpocznijcie
W oparciu o Mk 6,30-34 (16 Niedziela Zwykła „B”)
Jezus mówi do swoich uczniów utrudzonych niedawno ukończoną apostolską pracą:
„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Ewangelia dzisiejsza
czytana w czasie, który dla wielu z nas jest okresem wakacji, przypomina nam sprawę
odpoczynku. Dla wielu odpoczynek wydaje się luksusem, na który nie wszyscy mogą sobie
pozwolić. Jakimś dodatkiem do życia. Ale Chrystus chce nam dzisiaj powiedzieć, że
odpoczynek jest jedną z tych rzeczy, które stanowią nieodzowną część życia każdego z nas.
„Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu”. Czy ta
uwaga Ewangelisty nie pasuje dokładnie do naszych czasów. Dla mnie swoistym przykładem
jest przydrożny punkt żywieniowy dla kierowców, tzw. McDonald’s drive (Mc Drive).
Kierowca nie musi wysiadać z samochodu. Zamawia szybki posiłek w okienku. Kilka metrów
dalej, w drugim okienku odbiera w opakowaną gorącą bułkę faszerowaną dodatkami i
papierowy kubek. Nie rzadko rusza w drogę, jedną ręką trzymając kierownicę, drugą
połykając hot doga (choć jest to zakazane w przepisach drogowych). Ileż podobnych sytuacji,
gdy taka bułka i kubek z kawą stoją na stanowisku pracy. W pośpiechu, nie przerywając
innych czynności połykamy kęsy strawy.
Chrystus przyszedł na ten świat, by wypełnić jakże ważne i istotne dla nas wszystkich
posłanie: głoszenie Bożego słowa, które ma pokazać drogę życia i doprowadzenie całej
ludzkości do zbawienia. Tu czas był jakże cenny i nie do stracenia. Ale i On dobrze wiedział,
że w skutecznym przeprowadzaniu Bożego planu potrzebne są chwile zatrzymania się,
głębokiej refleksji: w jakim kierunku to wszystko zmierza, jaki jest ostateczny cel tych działań.
Przede wszystkim czas na to, by porozmawiać z Ojcem na modlitwie. Domyślamy się, że
tamtego dnia Jezus chciał zabrać uczniów na ustronne, spokojne miejsce, by przedyskutować
z nimi ważne zadania, a przede wszystkim w spokoju razem pomodlić się. Ewangelie w
różnych miejscach relacjonują, że Jezus wielokrotnie oddalał się samotnie na pustynne
miejsca i wiele godzin spędzał na modlitwie. Z pewnością dlatego, by właściwie przemyśleć i
„poustawiać” wszystkie swoje, tak ważne zadania. Czas oddalenia, odpoczynku od
codziennych obciążeń, nie był dla Niego luksusem, jakimś nadzwyczajnym dodatkiem. To
była wręcz konieczność, by nie pogubić gdzieś istotnych wątków swojej misji.
Jakże i my jesteśmy dziś obciążeni. Wiele spraw „przychodzi” tak, że nawet „na
posiłek nie ma czasu”. Paradoksalnie, mamy wielokrotnie więcej życiowych udogodnień niż
nasi przodkowie: automatyczne pralki i zmywarki, roboty kuchenne, szybkie pojazdy (nie
musimy dreptać kwadransami do sklepu, do urzędu), telefony komórkowe w każdej kieszeni,
Internet, przez co możemy szybko, bez wychodzenia z domu załatwić wiele spraw. A jednak
ciągle brak nam czasu. Gdzie jest przyczyna pośpiechu? Często ona jest w nas samych. Nie
potrafię się zatrzymać, muszę gdzieś pędzić naprzód. Muszę wziąć dodatkową pracę, by coś
jeszcze zarobić, wyposażyć mieszkanie, podnieść standard życia, zgromadzić materialne
dobra. Ale czy wszystko to jest konieczne? Daję się tak wciągnąć w ten wir, że zapominam, iż
we mnie istnieje jeszcze inna, poza materialną, sfera życia – przestrzeń ducha. Właśnie ta
duchowa sfera jest fundamentalna dla całej mojej egzystencji. W niej decydują się
najważniejsze sprawy, kluczowe dla życia, dla mojej przyszłości. Ona mnie zabezpiecza, bym

nie zagubił się w życiu, nie zapomniał, po co żyję, jaki jest naprawdę cel mojego życia. Jestem
powołany nie do tego, by pozostać na tej ziemi, wśród doczesności. Jestem powołany do
wiecznej wspólnoty z Bogiem, ponad tym światem. I tylko ona jest trwała, pewna. Chyba
każdy z nas doświadczył, że dobra materialne nie przynoszą trwałego szczęścia. Owszem,
cieszą przez chwilę. Ale kto głęboko myśli, pyta co dalej, po co to wszystko?
Tu właśnie potrzebny jest odpoczynek, zatrzymanie się w tempie życia. Znalezienie
pustynnego miejsca, w którym będę mógł spokojnie przemyśleć sens swojej egzystencji,
poukładać na nowo wszystkie cegiełki mojego życia, uporządkować świadomość.
Odpowiedzieć na pytanie: po co to wszystko? Przede wszystkim znalezienia spokojnych
okoliczności na rozmowę z Bogiem – modlitwę. To jest chwila, by odnaleźć znów, być może
zagubioną perspektywę życia, ostateczny cel, którym jest wspólnota z Bogiem.
Zwróćmy wreszcie uwagę, że odpoczynek to czas, by spotkać się z drugim
człowiekiem, z bliskimi, z rodziną. Jezus zabiera na miejsce pustynne grupę towarzyszących
mu uczniów po to, by jeszcze bardziej umocnić tę małą wspólnotę. Z pewnością i po to, by
skuteczniej przygotować do czekających ich już niedługo samodzielnych apostolskich zadań.
Odpoczynek to czas umacniania rodzinnych więzów. Nie chcę przytaczać
negatywnych przykładów, a tym bardziej statystyk mówiących, jak coraz mniej trwałe są
małżeństwa i rodziny. Z pewnością dzieję się tak i przez to, że zbyt mało mamy czasu dla
siebie. Chciejmy znaleźć spokojne chwile na przebywanie z sobą, rozmowę, czasem bardzo
prostą, a jednak prowadzącą do wzajemnego poznania i zrozumienia. Chciejmy razem
świętować, na przykład przy niedzielnym stole. Chciejmy znaleźć choć chwilę na krótką
modlitwę. Wyłączmy smartfony, mówiący w kącie telewizor, nie zaglądajmy ukradkiem na
społecznościowe portale. Na to będzie jeszcze czas. Teraz bądźmy dla siebie wzajem, do
dyspozycji. Tak przeżywany odpoczynek stanie się prawdziwym umocnieniem a może
odnowieniem chwiejącej się wspólnoty.
Chciejmy dziś, czytając Ewangelię, przypomnieć sobie wielką wagę odpoczynku, który
nie jest pustką, ale chwilą budowania istotnych wartości. To nie jest luksus, coś
dodatkowego. To jest jeden z ważnych składników naszego życia.
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