Chrześcijanie klaszczcie w dłonie Alleluja!

Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał! Alleluja!

Książe śmierci w hańbie tonie! Chrystus włada wraz,
Przed zwycięzcą się pokłońmy, który zbawił nas.*

Takiej oto radości ze zmartwychwstania
naszego Pana, Jezusa Chrystusa
życzy Redakcja.
*Pieśń na Zmartwychwstanie.
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Krótka pieśń wielkopiątkowo – wielkanocna
dla Ciebie szereg wiernych przysług.
O Panie! Co też z nami będzie?
twe wywyższenie tam, na Krzyżu –
czy ono zbawi nas? Mów prędzej!
Czy da nadzieję? Panie, przyzwól!

Patrz! Słońce się zaćmiło,
zasłona w pół rozdarta zwisa.
Oto już wszystko się spełniło
dnia wiosennego marca - nisan.
Skały judejskie w pół pękają,
by płakać skalnym sercem Boga –
- lecz serca wroga nie ruszają
krew, łzy, pokora, skarga, trwoga.
Patrz! Ręce ma przebite,
te same, które Adamowi
życie dawały rajskim świtem,
by dać początek człowiekowi.
Dla Ciebie został wyszydzony
pokorny Sługa Jahwe, Chrystus,
dla Ciebie do grobu złożony,

T

Na górze stoi Krzyża znak,
a w ziemi czaszka tkwi.
Adam w Szeolu gorzko łka,
a z krzyża kapią łzy.
Korzenie w ziemię wbija Krzyż,
czaszka rozpęka w pół,
z krzyża wyrasta życia liść,
z grobu powstaje Król!
WandaM

Album rodzinny

o był ponury i deszczowy
piątek. Kasia siedziała
z bratem na kanapie odpoczywając po trudach
minionego tygodnia. Był to piątek
poprzedzający ostatni tydzień Wielkiego Postu. Zgodnie z rodzinną tradycją nadszedł czas gorącej herbaty
i oglądania zdjęć. Siedzieli w dwójkę
na puszystej czerwonej sofie w przytulnym salonie. Pawełek niespokojnie
wiercił się na swoim miejscu zupełnie nie rozumiejąc tej tak ważnej
i doniosłej dla jego siostry chwili. Ale
czego można się spodziewać, gdy ka30 kwietnia 2013

***

że się czteroletniemu, pełnemu życia
malcowi przez długie godziny oglądać pożółkłe fotografie? Kasia westchnęła cicho. Dla niej to kawał historii. Wspaniałej historii. Rodzeństwo ponownie pochyliło się nad
wiekowymi zdjęciami. Po długim korowodzie zdjęć ciotek i kuzynów dotarli do tamtej Wielkanocy. Ile ona
mogła mieć wtedy lat? Uśmiechnęła
się ciepło. Ze zdjęcia patrzyły na nią
roześmiane oczy małej, może sześcioletniej dziewczynki, która z radością wpychała swojej Chrzestnej
wielki bukiet kaczeńców do nosa.
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„Żeby porządnie powąchała”. Oczy
jej się śmiały; wtedy, ze swoją dawną,
dziecięcą perspektywą, nie widziała,
że Ciocia odchyla głowę coraz dalej,
bo kwiatki które nie pozwalają jej
oddychać. Tak, dobrze pamięta jak
zdobywały te kaczeńce. To była taka
piękna i ciepła Wielkanoc. Musiała
wypadać bardzo późno, w okolicach
końca kwietnia, bo długo spacerowały przez pachnące świeżą, zieloną
trawą pola, obok małego i łagodnie
szemrzącego strumyka,
w którym żółte owe kwiaty śmiały się do niej. Nawet nie wyobrażała
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sobie, że jakiekolwiek kwiaty, oprócz
tych z babcinego ogródka, mogą być
po ochroną. A te kaczeńce były takie
śliczne... Całkiem jak...
- Kasiu...? Cemu nic nie mówis?
Śpis?
Głos malucha wyrwał dziewczynę
ze wspomnień. Uśmiechnęła się do
niego w odpowiedzi i delikatnie
przewróciła kolejną stronę. Teraz pojawiły się zdjęcia z Prababcią. To była naprawdę niesamowita kobieta.
Pradziadek, malarz, umarł młodo,
a ona, żyjąc bez niego kolejne pięćdziesiąt lat, sama wychowała piątkę
dzieci o bardzo żywiołowych i odmiennych charakterach. Kasia długo
opowiadała braciszkowi o mądrości

i radości z życia Prababci. Chłopczykowi zupełnie niemożliwy wydawał
się fakt, iż nie miała ona własnego
komputera.
- To cym bawił się Dziadzio i inne
dzieci?
Odpowiedź, że pasał krowy i sam
wymyślał sobie zabawki nie wydała
się malcowi jakoś szczególnie przekonująca...
Kim była mała dziewczynka
w grzecznym, czerwonym płaszczyku, ale za to z miną łobuza? Kasia
roześmiała się głośno i nie odpowiedziała. Inne zdjęcia pokazywały to
samo dziecko zupełnie mokre („ale
nie widać, jak wyglądali moi przeciwnicy!”), kolejne - rodzinne uroczysto-

ści, pierwsze urodziny Pawełka,
zdjęcia z różnych wielobarwnych
jarmarków, a nawet odpustów
w znajomej wsi, skanseny, urodziny
Babci...
Ostatnie oglądane przez nich
zdjęcie pochodziło sprzed roku.
Właśnie z Wielkanocy. Wszyscy
uśmiechnięci, weseli. Po długim
Wielkim Poście serca śpiewały na cały głos ciesząc się ze Zmartwychwstania Pana:
„Oto dzień radości, dzień który dał
nam Pan,
Weselmy się, radujmy się,
Cieszmy się w nim...”

Extra Ecclesiam nulla salus

Mezuza

POZA KOŚCIOŁEM NIE MA ZBAWIENIA

Jeżeli Bóg przychodzi do wszystkich ludzi, nie ma względu na osobę a w Jezusie realizuje plan zbawienia
całej ludzkości, to stajemy przed poważnymi i budzącymi dylematy pytaniami. Jak mamy rozumieć fakt,
że miliony ludzi, dawniej i dzisiaj, wyznaje inne religie, inaczej rozumieją Boga oraz zbawienie? Co
z tymi wszystkimi ludźmi, którzy z różnych powodów Jezusa nie przyjęli jako Zbawiciela, bądź w ogóle
się na Niego nie doczekali?

W

szystko rozpoczyna się w ciszy,
w ukryciu, bardzo
dyskretnie, delikatnie, niemal niepostrzeżenie.
Bóg wybiera ubóstwo, odsunięcie
się i wyrzeczenie. Postanawia
przyjść na świat w skrytości, choć
przychodzi do ludzi nie po to, by
się ukrywać, ale aby się objawić,
aby wszyscy ludzie mogli Go roz4

poznać i spotkać. Dlatego też
wieść o tym, co wydarza się
w niewielkim mieście Betlejem,
rozprzestrzenia się. Krok po kroku, konsekwentnie i pewnie.
Pierwsi dowiadują się pasterze,
następnie Królowie, później apostołowie, Izrael, wreszcie - cały
świat. Trudno znaleźć miejsce, do
którego chrześcijaństwo nie dotarło. Taki jest Boży zamysł. Bóg
DZIEWIĘTNASTKA

przychodzi do wszystkich ludzi:
nie do wybranych, ale do wszystkich (1Tm 2,4).
Jeżeli Bóg przychodzi do
wszystkich ludzi, nie ma względu
na osobę a w Jezusie realizuje
plan zbawienia całej ludzkości,
to stajemy przed poważnymi
i budzącymi dylematy pytaniami.
Jak mamy rozumieć fakt, że miliony ludzi, dawniej i dzisiaj, wy-
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znaje inne religie, inaczej rozumieją Boga oraz zbawienie? Co
z tymi wszystkimi ludźmi, którzy
z różnych powodów Jezusa nie
przyjęli jako Zbawiciela, bądź
w ogóle się na Niego nie doczekali? Odpowiedź, która przez setki lat nabierała absolutnego charakteru w teologii chrześcijańskiej brzmiała: „Poza Kościołem
nie ma zbawienia”.
To prawdziwe, a jednak budzące wiele kontrowersji zdanie autorstwa św. Cypriana z Kartaginy
(ok. 200 – 258), wielokrotnie wyjmowane z właściwego mu kontekstu i błędnie odczytywane, ma
niebanalne konsekwencje dla obrazu Boga, jaki się za nim kryje.
A jaki Bóg może odsłaniać się za
mylnie interpretowaną formułą
„Extra Ecclesiam nulla salus”?
Bóg stronniczy. Bóg, który zainteresowany jest tylko i wyłącznie
swoim Kościołem, obojętny na
los wielu ludzi pozostających poza nim. Nadinterpretacja Cyprianowego stwierdzenia może zatem
prowadzić do deformacji obrazu
Boga i rodzić lękową religijność.
Ks. Henryk Pietras, próbując
wyjaśnić treść tego stwierdzenia,
wskazuje na jeden ściśle określony kontekst, w którym św. Cyprian go używa. Pisze on o ludziach, którzy zostali ochrzczeni
poza Kościołem przez niego reprezentowanym i chcieli się do
niego przyłączyć. Należało wówczas odpowiedzieć na pytanie czy
chrzest, który wcześniej przyjęli,
30 kwietnia 2013

jest ważny, czy też trzeba
ochrzcić ich ponownie. Cyprian,
używając sformułowania „Poza
Kościołem nie ma zbawienia”,
daje wyraz przekonaniu, że żadna
inna wspólnota poza jego Kościołem nie jest wspólnotą
ochrzczonych, a tym samym zbawionych. „Ten kontekst jest na
tyle istotny, że nigdzie nie ma
(…) jakiegokolwiek potwierdzenia, by Cyprian wypowiadał się
o wyznawcach innych religii
w sposób, jaki mu jest przypisywany, a więc ekskluzywny. Zbawieniem poza chrześcijaństwem
nie zajmuje się w ogóle, nie wydaje się więc uprawnione posługiwanie się cytatami z pism św. Cypriana jako mającymi absolutną
ważność i wartość w odniesieniu
do kwestii zbawienia w innych religiach (…). Formuła »Poza Kościołem nie ma zbawienia« nic na
ich temat nie mówi” (Ks. Henryk
Pietras). Przytoczona wypowiedź
bardzo wyraźnie pokazuje, że stanowisko świętego nie jest skutkiem spekulacji o zbawieniu całej
ludzkości, lecz troską o jedność
Kościoła w konkretnym kontekście historycznym.
Słowo Boże dostarcza nam
cennych intuicji dotyczących zbawienia niechrześcijan. Wątek dotyczący anonimowej przynależności do Chrystusa możemy odnaleźć na przykład w obrazach Sądu (Mt 25, 32-46; Rz 2, 6-11).
Z biegiem lat teologia coraz
śmielej pyta o sposób, w jaki luDZIEWIĘTNASTKA

dzie dochodzą do zbawienia. „Już
w 1713 r. papież Klemens XI wyraźnie potępił stwierdzenie jansenistów: „poza Kościołem nie jest
udzielana żadna łaska”, stwierdzając, że nie wolno stawiać granic miłosiernemu Bogu, którego
tajemnych zamiarów nie znamy”
(ks. Jan Kracik). I tak „nie stwarzając pozytywnie nowej doktryny Kościół pozostawił jednak
furtkę dla uniknięcia restrykcyjnej interpretacji starej doktryny,
branej całkiem dosłownie” (J.
Ratzinger).
W deklaracji „Dominus Iesus”
zostaje stwierdzone nieodwołalnie, że zbawienie przychodzi
przez Jezusa Chrystusa (Dz 4,
12). Jednocześnie Jan Paweł II,
komentując ów dokument, podkreśla, iż nie oznacza to, że odmawia się niechrześcijanom zbawienia, lecz pokazuje, że jego
ostateczne źródło tkwi w Chrystusie. Bóg oświeca wszystkich
w sposób odpowiadający ich sytuacji wewnętrznej i środowiskowej, dając im łaskę zbawienia sobie tylko znanymi drogami („Dominus Iesus”, VI, 20-21).
Formuła autorstwa św. Cypriana o tym, że „poza Kościołem
nie ma zbawienia” jest prawdziwa
pod warunkiem, że dobrze rozumiemy granice Kościoła, a te wyznacza Duch Święty, a nie człowiek. W Konstytucji dogmatycznej o Kościele, która została napisana podczas Soboru Watykańskiego II, czytamy, że Chrystus
5

zbawia człowieka w ustanowionym w tym celu Kościele. Świadome odrzucenie go jest równoznaczne z wyrzeknięciem się zbawienia. Jednakże dokument ten
określa również stopnie związku
ludzi z Kościołem. Katolicy nie
dostąpią zbawienia, jeżeli, będąc
wcieleni do niego w pełni, nie
trwają w miłości. Z pozostałymi
chrześcijanami
Kościół
jest
„związany z licznych powodów”
takich jak: Biblia, podstawowe
prawdy wiary, życie z wiary, sakramenty. Konstytucja określa
również stopnie przynależności
do Kościoła tych, którzy jeszcze
nie przyjęli Ewangelii. Ci ostatni
„w rozmaity sposób przyporządkowani są do Ludu Bożego”. Są
to przede wszystkim Żydzi, muzułmanie, ale także ci, „którzy
szukają nieznanego Boga po
omacku i wśród cielesnych wyobrażeń”; od nich „Bóg sam również nie jest daleko”, ponieważ
ludzie, „którzy bez własnej winy,
nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego,
szczerym sercem jednak szukają
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Boga i wolę Jego przez nakaz sumienia poznaną starają się pod
wpływem łaski pełnić czynem,
mogą osiągnąć wieczne zbawienie”. Podobnie i ci, którzy „bez
własnej winy w ogóle nie doszli
jeszcze do wyraźnego poznania
Boga, a usiłują nie bez łaski Bożej, wieść uczciwe życie”, ponieważ „cokolwiek (…) znajduje się
w nich z dobra i prawdy, Kościół
traktuje jako przygotowanie do
Ewangelii” (cytaty z Konstytucji
dogmatycznej o Kościele, 16).
Podsumowując nauczanie Soboru, należy jasno podkreślić, że
każdy człowiek osiąga zbawienie
wyłącznie przez Jezusa Chrystusa
i Jego mistyczne Ciało, którym
jest Kościół. „Ta jedna, jedyna
droga zbawienia ma jednak swoje
różne formy realizacji, a w nich
jest stopniowalna. Innymi słowy,
Bóg przychodzi do człowieka ze
zbawieniem zawsze przez Chrystusa w jego człowieczeństwie
i przez Kościół, który jest Jego
Ciałem, ale inaczej jest obecny
Chrystus i Kościół we wspólnocie Kościoła katolickiego. Inaczej
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we wspólnocie Kościoła baptystów, a jeszcze inaczej we wspólnocie buddyjskiej” (o. Michał Paluch OP). Możemy zatem mówić
o niedoskonałym stopniu realizacji eklezjalności przez wspólnoty,
które nie wyznają Jezusa Chrystusa bezpośrednio, niemniej jednak
wszystko, co jest prawdziwe i autentyczne w ich doświadczeniu
religijnym, wiąże się z obecnością
Chrystusa we wspólnocie Jego
Ciała, pomimo że przeżywają ją
w sposób nieuświadomiony.
Nierzadko wyobrażamy sobie
Kościół jako korporację, której
jedynym celem jest zniszczyć albo przynajmniej zdegradować
konkurencję do nieznaczącej pozycji na rynku duchowych możliwości. Tymczasem wypełnia On
wolę Jezusa, który przecież wybrał Kościół, by w nim objawić
się w sposób najpełniejszy. Jest
tym, który chroni depozytu wiary, przechowując skarb, który został mu powierzony.
o. Maciej Chanaka OP
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ażdy z nas czytał
pewnie
niejedną
książkę. Były różne czasem gorsze, mniej
interesujące, innym razem lepsze,
warte zapamiętania. Od tych bardziej wyjątkowych ciężko się było
oderwać, co często kończyło się
czytaniem po nocach, czy nawet
w tramwaju, na stojąco. Można było zostać całkowicie pochłoniętym
przez niesamowity świat, istniejący
na białych stronach zapisanych
drobnym drukiem. A ten świat potem żył w nas - nie raz myślało się
o swojej ulubionej książce nawet
wtedy, gdy nie miało się jej w ręce.
To niezwykłe oderwanie się od
rzeczywistości jest możliwe w każdym momencie. Wystarczy tylko
sięgnąć po książkę i zacząć czytać.
Budzi się wtedy wyobraźnia, a samo czytanie sprawia dużo przyjemności. Dzięki niemu poznajemy historie wielu bohaterów. Razem
z nimi możemy przeżyć niesamowite przygody i zagłębić się w ich
świat, nie ruszając się nawet z domu.
Książka ma jednak też inne zalety. Dla mnie najważniejszą jest ta,
że jest ze mną zawsze. Nawet jeśli
wszyscy wokół zawiodą, ona jest
na wyciągnięcie ręki. Mówi się, że
jest najlepszym przyjacielem człowieka. Może nie jest to do końca
prawda, bo przecież książka nigdy
30 kwietnia 2013

Ex Libris
Cię nie wysłucha ani nie doradzi.
Ale umie przecież pocieszyć, rozweselić, dodać otuchy. Dzięki niej
możemy żyć problemami innych,
zapominając na chwilę o swoich.
Jednak nie tylko samo czytanie
jest niesamowite - pisanie również.
Nie mam na myśli, żeby od razu
zostawać wielkim pisarzem i tworzyć książkę, ale by próbować pisać nawet krótkie opowiadania.
Daje to wiele radości. Ma się wtedy kontrolę nad tym, co się tworzy
i zawsze wszystko toczy się tak,
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jak byśmy tego chcieli - wszystko
idzie po naszej myśli. Pisząc, można wykreować własny, oryginalny
świat. Jaki on będzie zależy już jedynie od nas. Niekiedy coś nie wychodzi tak, jak byśmy sobie tego
życzyli. Niektóre rzeczy po napisaniu wydają się bezsensowne
i często lądują w koszu. Mimo tego warto pisać, bo dzięki temu lepiej poznajemy samych siebie i dajemy się poznać również innym.
Luthien
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leż to razy oglądaliśmy na
ekranie telewizora niesforne pakunki? Te odnajdywane w najgłębszych
zakamarkach pudeł składowanych
na
strychach,
w pawlaczach i w piwnicach.
Te prężące się pod lnianym
sznurkiem lub nadwerężoną
recepturką.
Szeleszczące,
pachnące i takie niezwykłe –
listy, upakowane w zgrabne
pakiety. Ale przecież ich era
minęła…
Listy zawsze będą „niższym” od rozmowy w cztery
oczy sposobem komunikowania się. Zwłaszcza dziś,
kiedy dzięki Internetowi
można znaleźć pociąg lub
samolot, który bez problemu zawiezie nas do innej
części Polski, ba! Świata. Albo jedynie (i aż) zobaczyć
twarz przyjaciela w okienku
programu na pulpicie komputera i usłyszeć jego głos
(może jeszcze w jakości
High Definition, co?!). Jednak, jak to napisała Marusia
Ogoniok (bohaterka serialu
„Czterej pancerni i pies”),
czasem łatwiej coś napisać,
niż powiedzieć prosto w twarz
drugiej osobie. W takim razie pozostają czat i maile.
Czat i maile - jasne. Ale i te
8

Listy
znowu są w pewien sposób „bezduszne”. Litery wysyłane w złości, radości lub smutku będą za-

wsze wyglądały tak samo, a poza
tym – przy klawiaturze wszystko
(na przykład znaki interpunkcyjne, rozróżnianie małych i wielkich
DZIEWIĘTNASTKA

liter) powoli traci na znaczeniu.
Ale może to dotyczyć nawet naszych rozmówców. Bo czyż rozmowy nie można przerwać
pod byle pretekstem, skłamać wierutnie lub po prostu „wklepać”: muszę lecieć? I już – wszystko zamiecione.
Zawieszone
w powietrzu pytania zamierają, opadają na ziemię
i spalają się na popiół pośpiechem adresata, a jego
nagłe odejście rozmiata je
po świecie Ot! zatrzasnął
laptopa! Przecież jego rozmówca się o tym nie dowie…
I właśnie w takich momentach przydaje się list.
List, który jest jak kobieta
– wymaga uwagi. Do spotkania z nim trzeba się
umiejętnie
przygotować.
Primo: trzeba znaleźć dla
niego czas. Secundo: trzeba mu zaproponować kawę, herbatę, sok lub wino
(chociaż lepiej przygotować jakiś napój dla siebie
samego). Tertio: trzeba posprzątać przynajmniej na
biurku, na którym ma się
pisać. Quarto: trzeba mieć ochotę. Na samym paliwie nigdzie się
nie zajedzie, jeśli się nie przekręci
kluczyka w stacyjce, a potem nie
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wrzuci biegu.
„Dobra, dobra, kochany! Ale
na razie, to ty stawiasz wymagania, a nic nie obiecujesz!” zakrzyknie ktoś. No faktycznie, ale żeby
wyjąć trzeba najpierw coś do maszynki włożyć. A jakie korzyści
nas potem czekają! Ach, jaką
przyjemnością jest znalezienie
w swojej skrzynce białej koperty,
na której można rozpoznać charakterystyczne zawijasy przy „J”
przyjaciela, albo te niedomknięte
z boku „o”. Bo to jest zgoła największa zaleta pisania listów ręcz-

N

na papierze.
Jednak dla mnie niezaprzeczalną zaletą listów jest ich materialność. Nie są zamknięte ani na
twardym dysku, ani nigdzie w sieci internetowej – są tylko moje.
Jest w tej materialności coś transcendentnego, niewidocznego na
pierwszy rzut oka – może cząstka
autora - jego duszy?
Co by to nie było, sprawia, że
epistolografia jest niezastąpiona,
jedyna w swoim rodzaju. Warta
kultywowania.
Bukazyli

niczym lata spędzone w pustce
i samotności. Pamiętał radość
swoich towarzyszy – tak, pamiętał dobrze drżenie ich głosów,
gdy opowiadali o tej niemożliwej
wieści. Szczególnie Piotr… Didymos przystanął, zdyszany,
opierając się o ścianę najbliższego budynku. Piotr i Jan widzieli
miejsce, w którym On został
złożony; opowiadali o tym chyba
ze sto razy, za każdym razem
z coraz większym entuzjazmem.
Owego dnia obowiązki zatrzymały Didymosa w odległej części miasta i sam nie wiedział, czy
nie może, czy też: czy nie chce
widzieć się z towarzyszami.
Przypominali mu Jego; odczucie

tego podobieństwa przeszywało
go bólem tak okrutnym, jakiego
nigdy w swoim życiu nie doznał.
Najdroższy Nauczyciel… Trzy
lata był wśród nich, tak blisko,
że Didymos mógł dotknąć się jego szaty, położyć mu rękę na ramieniu… A teraz nagle zabrakło
tej obecności, tego filaru podtrzymującego
dotychczasowe,
pełne przeciwności – ale jakże
słodkie! – życie.
Uczeń odetchnął głęboko,
spragniony choćby najlżejszego
powiewu wiatru. Od tamtego
dnia powietrze wokół miasta
zrobiło się suche i okropnie
duszne, a senność zdawała się
rozciągać swój ciężki płaszcz tuż

Jedenasty wieczór

oc spłynęła na Jerozolimę spowijając ją
w dusznym mroku.
Ludzie poczęli powracać do swoich domów.
Wkrótce w oknach białych budynków zapłonęły lampy rzucając ciepły blask na wąskie uliczki
między dzielnicami. Blade światło księżyca rozświetlało mury
Świątyni, przydając im niezwykłości - otaczając cichym pięknem, nierzadko gubionym w pośpiechu parnych, południowych
dni.
Didymos 1 szedł przez święte
miasto, pogrążony w myślach.
Już jedenaście dni… z których
każdy ciągnął się niemiłosiernie,
30 kwietnia 2013

nie. Zwłaszcza przy pomocy pióra wiecznego, które po pewnym
czasie używania „wyrabia” rękę
właściciela i ściera, w specyficzny
dla władacza sposób, swoją stalówkę.
Innym atutem pisania listów
jest to, że można rozważyć użycie
każdego słowa. Nigdzie nie trzeba się spieszyć, nikt nas nie popędza (chyba, że akurat zatelefonuje
i przy okazji spyta, jak tam nasza
odpowiedź). Wiele osób twierdzi
także, że niektóre sprawy łatwiej
ubrać w słowa pisząc je właśnie
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nad Jerozolimą. Od tamtego
dnia…
Z cichym westchnieniem ruszył ku schodom prowadzącym
do biedniejszych dzielnic. Dwie
przecznice dalej, pod wysokim
łukiem skręcił w lewo, potem
przemknął obok domu piekarza,
następnie w prawo, koło niewielkiej sadzawki, i znów w lewo.
Przeszedł pod kolejnym łukiem,
tym razem pochylając się, by nie
zahaczyć głową o niskie sklepienie. Jego oczom ukazało się wąskie, pokryte piaskiem i kurzem
podwórko. Po lewej stronie, tuż
przy ścianie, rosło, ledwie trzymając się życia, rachityczne
drzewko nieznanego gatunku jedyny żywy punkt, na którym
mogło spocząć oko przechodnia.
Didymos kilkoma krokami
przemierzył podwórze przystając
drzwiami, po czym zapukał pięć
razy, nie dając sobie czasu na
myśl o odwrocie. Z wnętrza dobiegał gwar ożywionych rozmów; mężczyzna natychmiast
pożałował, że w ogóle zdecydował się przyjść. Samotność byłaby lepszym remedium na jego
obecny stan ducha.
- Jesteś nareszcie! – W drzwiach
stał Piotr; radość promieniująca
z jego ciemnych oczu do tej pory nie przygasła. Didymos nie
mógł powstrzymać uśmiechu,
gdy przechodził obok niego, zagłębiając się w wąską sień oświe10

tloną skąpym płomieniem oliwnej lampy.
- Wejdź dalej, tylko ciebie brakuje – Usłyszał głos Piotra, dochodzący zza jego pleców – To tam,
po lewej, na końcu korytarza.
Obaj mężczyźni zostali powitani z entuzjazmem i ciepło, jak
gdyby byli członkami rodziny.
Didymos przypomniał sobie inny wieczór, w innym zakątku Jerozolimy, kiedy uczniowie i ich
Nauczyciel zebrali się, aby obchodzić wielkie święto. To nie
było wcale tak dawno temu,
a jednak zdawało mu się, że od
tamtego dnia minęły dekady
przytłaczająco ciężkich, bezowocnych lat.
Zasiedli na podłodze wedle
ścian, przysuwając niskie, dość
skromnie zastawione stoły między siebie. Jakub wraz ze swym
bratem Janem wybrali sobie
miejsca blisko Didymosa, wkrótce włączając go do swej rozmowy, która płynnie kierowała się
w stronę codziennych smutków
i radości życia w Mieście Dawidowym.
W chwili, gdy izba poczęła kipieć od stapiających się z sobą
głosów i gdy każdy pragnął coś
przekazać lub wytłumaczyć innym, przez okno wychodzące na
północ wpadł do dusznego wnętrza chłodny powiew wiatru.
Wraz z nim, dziwnym sposobem,
do pokoju przeniknęła cisza –
piękna, pełna życia i ukrytych
DZIEWIĘTNASTKA

melodii. Didymos obserwował,
jak lniana zasłona tańczy wraz
z kolejnymi podmuchami wypełniającymi wnętrze domu. Kątem
oka dostrzegł, że siedzący po jego lewej stronie Jan raptownie
się podnosi.
- Panie…
Gdy odwrócił głowę, jego
serce, jego dusza i cała istota zadrżały jednocześnie. Ogrom
emocji - radości, strachu i niedowierzania – wstrząsnął jego istotą w tej chwili. To nie może
być…
Podniósł się powoli, zmuszając wolę do posłuszeństwa.
A jednak stał tam, taki sam,
lecz… odmieniony. Cała ta miłość i łaska, to piękno, które widzieli w Jego czynach, objawiło
się teraz w Jego osobie - nowe,
doskonalsze, jaśniejsze. Białe
szaty były proste, lecz na Nim
zdawały się godnymi króla. I ta
twarz, tak cudowna, tak nieopisana… pełna uczuć wykraczających poza ludzkie pojmowanie.
Didymos wyciągnął drżącą rękę,
a w jego zmęczonych oczach pojawiły się łzy.
- Pokój z wami – Rzekł łagodnie Mistrz, a gdy podniósł
ręce, Didymos dostrzegł dwie
krwawe rany na wewnętrznej
stronie Jego dłoni.
Napisane na podstawie: J 20, 24-29
Cristabel
30 kwietnia 2013
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Ankieta

ie tak dawno temu
wpadłam na pomysł
przeprowadzenia niewielkiej ankiety dotyczącej Wielkanocy, pośród grupy
nastolatków. Zadałam im trzy pytania, na które mieli możliwość odpowiedziećprzez Internet lub na
wcześniej przygotowanych kartkach, anonimowo. Wyniki pierwszych dwóch pytań nie były zaskakujące, natomiast na trzecie otrzymałam wiele, bardzo różnorodnych
pod względem światopoglądowym
odpowiedzi…

Wszyscy ludzie (w tym ja) są usprawiedliwieni. Czy-

Wydaje mi się, że chodzi tu o to, że wszyscy je-

ra nie została na nich wykonana. Ale nie oznacza

Boga, który dba o nas i o nasze dusze, między

3. Jak rozumiesz poniższy cytat
z Pisma Świętego? (Wybrałam trzy
najciekawsze odpowiedzi)
„I [Wszyscy ludzie] są usprawiedliwieni
za darmo, z łaski Jego, przez odkupienie
w Chrystusie Jezusie” (Rz 3:24)

Według wiary Chrześcijańskiej należy wybaczać. Nie
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li pomimo tego, że zasłużyli na wyrok śmierci, to kato, że została anulowana - z własnej, nieprzymuszonej woli Bóg/Jezus wziął ją na siebie po to, żeby nas
uratować. Nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na

uniewinnienie, nie możemy spłacić długu, dlatego potrzebna nam jest ŁASKA, która oferuje nam od-

kupienie (ratunek) za darmo. Jedyne co musimy zrobić, żeby zostać usprawiedliwionymi to przyjąć dar,
uwierzyć, że Jezus zapłacił własnym życiem po to,
abyśmy my mogli żyć.

- Anonimka13

mniej jednak, według mnie, nie każdy zasługuje na
łaskę (z różnych przyczyn). Doznać ułaskawienia

w chwili ostatecznej powinni tylko ci, którzy żałują

ewentualnych życiowych błędów i chcą coś zmienić.
- LuckkyLuke
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steśmy równi wobec siebie i tak samo ważni dla
innymi dając nam łaskę odpuszczenia grzechów poprzez symboliczną mękę Jezusa na

krzyżu, stara nam się zapewnić zbawienie.
- Didżej.J

Udzielenia odpowiedzi na trzecie
pytanie odmówiło 31% ankietowanych. Byłam zaskoczona liczbą ludzi, którzy nie odmówili. Nie jest to
przecież pytanie standardowe w ankietach, a podejścia, jak wiemy, są
różne.
Kończę moją misję z nieco krzywym uśmiechem na twarzy i zapasem myśli na najbliższy miesiąc.
Warto pomyśleć o znaczeniu Wielkanocy w naszym życiu. Zachęcam
to tego gorąco!
Cristabel
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Ostatni pociąg do Kościerzyny

ODCINEK 4: TRĄBY POWIETRZNE I KULE OGNISTE

- To jest prywatne, ale możemy tu
spać. A tamta altanka należy do kogo innego, ale właściciela nie ma,
więc możemy tam siedzieć, tylko
nie robić bałaganu.
Pogoda dalej niespecjalnie dopisywała. Co jakiś czas przechodziły
równikowe opady - tyle tylko, że na
Równiku króluje upał, a nad niewielkim jeziorkiem, gdzie na półdziko rozbili się wędrowcy, było
około czternastu stopni. Głównym
ośrodkiem życia stała się wspomniana altanka, doskonale chroniąca przed deszczem. Poza tym miejsce było jak z bajki: wszędzie lasy,
a od jednej strony stalowoszare jezioro.
- Ojcze, jakie są prognozy pogody
na najbliższe dni? – zapytała jedna
ze zmęczonych deszczem dziewczyn.
- Trąby powietrzne! – krzyknął
ktoś.
Nawet nie wiedzieli, jak bardzo
ta odpowiedź zaważy na snach grupy wędrowców.
Nieopodal miejsca postoju biegły tory kolejowe. O tym wędrowcy
nie wiedzieli - do czasu, gdy około
dwudziestej trzeciej rozległ się huk
pociągu. Wszyscy byli już wtedy
w namiotach i albo zasypiali albo
błagali „Górę” o dobrą pogodę na
następny dzień. I nagle - huk.
„Trąba powietrzna!”, pojawiło się
12

od razu złowieszcze przeczucie
w głowach wielu z nich.
„A tak nam tu dobrze… zmiecie
nas, to trudno”, pomyśleli ci, co już
zasypiali.
Około drugiej w nocy domniemana trąba powietrzna pojawiła się
znowu. Wielu przekręciło się na
drugi bok, niektórzy obudzili się na
chwilę i odetchnęli z ulgą, bo odezwał się również charakterystyczny
gwizd pociągu. I odtąd już pociąg,
zamiast groźnego zjawiska atmosferycznego, odgrywał wiodącą rolę
w ich mniej lub bardziej strasznych
snach.
Pogoda następnego dnia nie poprawiła się.
Walka z niemal tropikalnymi
deszczami trwała nadal: wędrówkowicze wykorzystywali każdą przerwę w opadach na składanie namiotów, pakowanie plecaków i tak dalej*.
W końcu jednak udało im się zebrać.
Deszcz padał właściwie ciągle,
przechodząc od mżawki do ulewy.
W tych warunkach przejście długiej
trasy i nadrobienie zaległości z dnia
poprzedniego wydawało się niemal
niemożliwe. Na dodatek we znaki
dawało się zmęczenie, więc, dominikańskim zwyczajem, postanowiono „nic nie robić na siłę” i jak najszybciej poszukać noclegu (nawet
DZIEWIĘTNASTKA

gdyby miał on spaść z nieba).
Spod sklepu w Stężycy dowództwo wędrówki udało się na plebanię, gdzie zamierzało prosić o nocleg. Energiczna gospodyni księdza
(a zarazem jego rodzona siostra)
bez wahania podjęła decyzję pozytywną, przeznaczając tułaczom salkę parafialną do zagospodarowania.
Starszy ksiądz przyszedł już „na pozamiatane” i potwierdził zgodę tej
władzy ustawodawczej i wykonawczej w jednej osobie. W ten oto
sposób, w dzień będący wspomnieniem błogosławionego Czesława,
dominikanina, na parafii zjawiła się
grupka pod opieką jego młodszego
o kilkaset lat współbrata. Cuda się
zdarzają.
Kościół w Stężycy był nowoczesny, niespecjalnie urodziwy. Jeszcze
przed Mszą świętą rozegrała się
w nim mała komedia, którą stanowiła trzykrotna (nieudana) próba zapalenia świeczki przy figurze Pana Jezusa przez małego ministranta, ledwo sięgającego do jej knota. Podczas
Mszy świętej przy ołtarzu posługiwał ten sam chłopiec, dodatkowo
wysztywniony podniosłym charakterem swej funkcji. Ksiądz, spełniając
ze spokojem i osobliwą dobrotliwością obrzędy Eucharystii, spod oka
kontrolował położenie chłopaka
i wzrokiem napominał go, gdzie ma
się znajdować i co podawać.
30 kwietnia 2013

W ogóle, msza święta odprawiana przez starszego kapłana
z ponad czterdziestoletnim stażem oraz przez młodego, zapalonego dominikanina, który ledwo
co przeżył drugą rocznicę święceń, była niezwykle radosna. Może dlatego, że błogosławiony
Czesław został przez przypadek
kanonizowany, może przez kaza-
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niało. Celny promień słońca wpadający do pomieszczenia przez dziurę
w strzesze przerwał sen Berengara. Mężczyzna przeciągnął się
i wstał. Podłoga zaskrzypiała.
Z dołu unosił się kuszący zapach
świeżego jedzenia. Zszedł tam, łapiąc i zakładając na siebie w biegu
koszulę i dublet. W izbie zapach
posiłku był jeszcze intensywniejszy.
Przez pomieszczenie z gracją przebiegła drobna osóbka znikając zaraz za drzwiami wejściowymi. Mignął tylko warkocz koloru pszenicy. Uśmiechem i skinieniem głowy
przywitała go Damroka. Kobieta
postawiła na stole gliniany dzban
mleka, kosz chleba i kubki ze skóry.
-Jak spałeś, Berengarze? - spytała
nalewając do nich mleko.
-Dobrze. Pierwszy raz od kilku dni
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nie o kulach ognia (przypadki
z życia wyżej wymienionego Czesława), może przez wyczyny ministranta… a może po prostu dlatego, że takie rzeczy nie dzieją się
na co dzień.
Po Mszy Świętej wędrowcy
świętowali osiemnaste urodziny
jednej z dziewczyn, zagryzając
naprędce stworzonym z tych pro-

Światło

duktów, co akurat były w sklepie,
tortem. Ostatecznie dziewczyny
zostały rozlokowane na kanapach
w górnych częściach plebanii
(gdzie uzyskały dostęp do –
prysznica!), mężczyźni zaś musieli
zadowolić się karimatami w salce.
c.d.n.
WandaM

ODCINEK DRUGI

jestem wyspany.
-Jedz, przyniosę jeszcze jaj.
-Mnie już starczy, sytym... - mężczyzna rozejrzał się po izbie - Gdzie to
ona poszła?
-Sami bogowie wiedzą. Po polach
się szwenda, po gajach... I nie dziwota – Damroka wyraźnie posmutniała – niech się szwenda póki może...
Berengar zjadł ostatni kawałek
pajdy, dopił mleko z kubka i wstał
od stołu. Bez słowa podszedł do
kobiety, ujął jej drobną dłoń i uścisnął czule, serdecznie.
-Idź, może porozmawiasz z nią, wysłuchasz... idź.
Poszedł. Stanął przed domem.
Rześkość późnowiosennego poranka uderzała do głowy. Po wczorajszym deszczu nie zostało ani śladu.
Rozejrzał się. Wydawało mu się, że
przed nim, na łące po drugiej stronie ścieżki, ktoś stoi. Postać nagle
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się odwróciła wprawiając w ruch
spódnice współgrającą z barwą łąki
głęboką zielenią.
-Jesteście już! - krzyknęła dziewczyna wesoło i podbiegła do niego.
-Czekałaś na mnie, Żywio? - Berengar popatrzył na nią badawczo.
Pięknie się uśmiechała. W jasnym
świetle słońca, stojąc w wysokich
trawach, wyglądała jak boginka.
-Tak! Tyleż mam Ci do pokazania!
I sioło całe, ruczaj i jezioro! A i Wy,
panie, mieliście coś opowiedzieć, jakeście obiecali!
-Ano, miałem... Ale nie jestem „panem”. Mów mi mianem mojem: Berengar. Chodźmy tedy...
-Nad potok! - przerwała dziewczyna łapiąc go za rękę i ciągnąc
w stronę zagajnika.
Płoszone krokami, z traw wyskakiwały koniki polne. Zielone morze
traw falowało lizane ciepłym, wiosennym wiatrem. Białe obłoki leni13

wie przesuwały się po niebie tworząc niespotykane kształty. Pojawiło
się kilka drzew, niskich, młodych.
Do sióstr i braci dołączały następne. Zagajnik gęstniał stopniowo.
Żywia nie trzymała się już Berengara. Puściła się biegiem przez lasek.
Pobiegł za nią. Nagle zatrzymała
się. Stali u wejścia parowu. Jego
zbocze porastała plątanina jeżyn
i dzikich malin. W zaroślach niedaleko nich hałasowały sroki. Ponad
głowami mignęły czarne sterówki
ptaków. Żywia podeszła do strumienia. Był dość szeroki, płytki.
Woda płynęła wartko. Mężczyzna
kucnął przy nim, zanurzył dłoń
w wodzie, która była przyjemnie
chłodna. Żywia usiadła niedaleko niego i bawiła się zielona gałązką.
-Lubię tu być. Kiegdy mi smutno, to tu przychodzę, kładę się
i zasypiam. A ty co robisz jak Ci
źle?
-Rozmawiam - odpowiedział po
chwili namysłu opierając się
barkiem o pień drzewa.
-A z kimże to? - spytała nie kryjąc zdumienia.
-Masz to, co Ci wczoraj dałem,
dziś ze sobą? -zagadkowy
uśmiech pojawił się na jego twarzy.
-Ano mam, tylko pierwiej mi
powiedz, co to ma do rozmawiania...
-Dużo, bardzo dużo. Z Nim
właśnie rozmawiam, kiedy mi
źle, kiedy słabuję i nie mam już
sił...
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-Kim On jest?
-Tym, Który Jest...- powiedział cicho, jakby nie chcąc, by dziewczyna
usłyszała.
-Co ty pleciesz? Ach, ty dziwaku! Żywia zaśmiała się serdecznie. Rzuciła mu pod nogi gałązkę, którą
wcześniej trzymała.
- Chodź, dziwaku, idziemy – pociągnęła go za rękę.
Szli lasem. Dziewczyna znała go
doskonale, nie kluczyła, nie rozglądała się. Las żył własnym życiem.
Wysoko w koronach drzew ptaki
konkurowały w śpiewie, na niższych
gałęziach co jakiś czas przebiegła
wiewiórka. Wszędzie, w każdym zakątku, tętniło życie. Berengar nawet
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nie spostrzegł, kiedy doszli do jeziorka. Słońce odbijało się na jego
spokojnej tafli. Soczysta, zielona
trawa zamieniła się w sypki piasek.
Od wody zawiał chłodny i wilgotny
wiatr. Dziewczyna weszła do wody
po kostki. Berengar dopiero teraz
zauważył, że Żywia jest bosa. Przy
każdym jej kroku rozpryskujące się
kropelki tworzyły małe tęcze.
-Mówimy na nie: „Łzawiej”. Podobno całe się ono wzięło z łez pięknej
kobiety, której mąż zaginął w lesie.
A kiegdy poszła ona kochanego
szukać, drogę wskazywały jej modre
kwiaty, takie jak te tutaj. Ale ja Ci co
inszego rzeknę: łeż to i bajęda. Nikt
nie potrafił by tyle wypłakać.
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-Masz rację. Nie z łez się jezioro
wzięło.
-A skąd tedy?
-To wszystko – mężczyzna wskazał
ręką las, jezioro, pagórki i łąki –
stworzył Bóg. Jeden, Jedyny. Cała
Ziemia jest jego dziełem...
-A ty znów zagadkami mówisz,
miast prostymi słowy... Kim jest

S

ten Bóg? Opowiedz mi...
Opowiedział.
Rozmawiając
i idąc brzegiem jeziora nie zauważyli nawet kiedy zaczęło się ściemniać.
-Wielce ciekawe jest to, co mówisz,
ale musimy już wracać. Słońce ma
się ku zachodowi, a matka pewnie
z jedzeniem czeka. Tatulek zeźli się

na mnie, jeszcze rzemieniem dostanę.
-Nie dostaniesz. Powiem, że ze
mną byłaś.
-Z tobą li czy z wilcami strasznymi,
ojcu to zajedno. Chodźmy, a żwawo!
Cdn.? - nastąpi ;)
Grzywa

Kobiety w Starym Testamencie

prowadzanie bohaterek
Księgi Rodzaju wyłącznie do roli matek jest
może pewnym zaszufladkowaniem. Wszak czytając
ich dzieje nie sposób nie zauważyć, że są również wspaniałymi
towarzyszkami (mającymi, pomimo patriarchatu, wiele do powiedzenia w rodzinie), żonami dla
swych mężów, a także mądrymi
i sprytnymi osobami. Zdecydowałam się nadać dzisiejszemu
odcinkowi tytuł „Matki” nie do
końca dlatego, że było to jedyne
słowo charakteryzujące opisywane dziś kobiety, ale dlatego, że to
właśnie Sara, Rebeka, Rachela
i Lea są matkami Narodu Wybranego oraz Jezusa Chrystusa.
Stary Testament zapowiada ich
związek z Mesjaszem, wskazując
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CZĘŚĆ III: MATKI

Betlejem jako miejsce pochówku
Racheli. Wspólną cechą tych kobiet jest również heroiczna wręcz
walka o macierzyństwo (spośród
nich tylko Lea nie miała problemów z płodnością) oraz wielka
wdzięczność wobec Boga za każdego potomka. Biblia wyraźnie
podkreśla ich każdorazową modlitwę dziękczynną po wydaniu
na świat dziecka. Myślę, że Księga Rodzaju przepięknie uczy
wdzięczności wobec Pana Boga
za całe dobro, które nas spotyka.
Metaforą tej wdzięczności jest
właśnie dziękczynienie kobiet za
dzieci, a mężczyzn (Izaaka, Jakuba) - za zdobyty majątek. Bohaterowie Księgi Rodzaju z pokorą
czynią Boga, a nie samych siebie,
„autorem swego sukcesu”. Można w nich widzieć zarówno konDZIEWIĘTNASTKA

kretne indywidualności jak i archetypy pewnych postaw, których Biblia uczy nas poprzez
przytaczanie ludzkich historii
i problemów.
Pierwszą kobietą i matką
w Biblii jest Ewa, która przeżyła
rodzinną tragedię - jednego dnia
straciła obu swoich synów. Abel
został zamordowany, a Kain, jako morderca, udał się na wygnanie. Niedługo potem Ewa urodziła jednak trzeciego potomka,
Seta, i z wdzięcznością mówiła:
dał mi Bóg innego potomka
w zamian za Abla, którego zabił
Kain (Rdz 4,25). W tym kontekście przykład Ewy ilustruje znalezienie pocieszenia w obliczu
wielkiego nieszczęścia.
Sara (Saraj), żona Abrahama
(Abrama) była bardzo piękną
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kobietą. Podkreślone jest to
szczególnie w dwóch opisach
pobytu Abrama za granicą, gdy
boi się, że ze względu na urodę
żony cudzoziemcy pozbawią go
życia. Abramowi i Saraj nie brakowało również majątku. Zestarzeli się jednak nie mając dziedzica. Saraj, kierowana zapewne
poczuciem rezygnacji oraz troską o rodzinę i męża, uznała, że
powinien mieć potomka z jej
egipską niewolnicą, Hagar (było
to zgodne z obowiązującym
wówczas prawem). Gdy Hagar
zaszła w ciążę, sytuacja obu kobiet stała się bardzo trudna
(o tym więcej opowiem w kolejnym odcinku). Bóg postanowił
jednak, że to Saraj będzie matką potomków Abrama - objawił
to mężczyźnie podczas zawarcia z nim przymierza. Wtedy
też zmienił imię Abrama na
Abraham, a Saraj na Sara (co
znaczy po hebrajsku „Księżniczka” - ślicznie!). Małżonkowie dobiegali już stu lat, zatem
obietnica Boga wydawała się im
dość nierealna - szczególnie Sarze, która roześmiała się z powątpiewaniem, gdy posłańcy
Boga osobiście obwieścili jej
dobrą nowinę. Śmiech niedowierzania zmienił się w śmiech
radości, gdy po roku spełniła
się obietnica Pana i Sara urodziła Izaaka (którego imię znaczy
po hebrajsku „zaśmiał się” - cała historia jego narodzin jest
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związana z motywem śmiechu).
Pomimo rezygnacji i pewnego
zwątpienia we Wszechmoc Boga, Sara została obdarzona
spełnieniem swojego największego marzenia. Bóg stanął po
stronie Sary również w jej późniejszym sporze z Abrahamem
- kazała mu ona wypędzić niewolnicę Hagar i jej syna, Izmaela, aby przyrodni bracia nie rywalizowali ze sobą we współdziedziczeniu. Patriarsze słowa
swej żony wydały się bardzo złe
(Rdz 21,11), ponieważ kochał
swojego starszego syna. Jednak
Pan pomógł mu dostrzec zawarty w nich Boży zamysł i mądrość.
Gdy Sara zmarła, Abraham
postanowił znaleźć żonę swemu synowi Izaakowi. Chciał
jednak, aby pochodziła z jego
kraju - wyprawił więc swojego
sługę w daleką podróż w poszukiwaniu przyszłej synowej.
Przybywszy na miejsce, sługa
pomodlił się o znak od Boga,
aby mógł wybrać odpowiednią
kobietę. Miała ona dać wody jemu i jego wielbłądom. Jeszcze
zanim skończył się modlić, zobaczył Rebekę, piękną dziewczynę i krewną Abrahama, która natychmiast spełniła te warunki, uczynnie oferując nieznajomemu pomoc i gościnę
w jej rodzinnym domu. Bracia
i matka Rebeki zgodzili się na
jej zamążpójście, ale poprosili,
DZIEWIĘTNASTKA

aby pozostała z nimi jeszcze
dziesięć dni. Tymczasem sługa
chciał wyruszyć w drogę powrotną natychmiast. Ostatecznie zapytano o zdanie samą
Rebekę, a ona bez wahania,
odważnie, zgodziła się wyruszyć do obcego kraju, do nieznajomego mężczyzny. Izaak
pokochał Rebekę, ponieważ
była dla niego pociechą po
śmierci matki. Modlił się również za nią, ponieważ nie mogli
mieć dzieci. Pan wysłuchał jego modlitwy i Rebeka zaszła
w ciążę bliźniaczą. Dziwiąc się
temu, że nosi w łonie dwójkę
dzieci, zapytała o to w modlitwie Boga, a Ten objawił jej
(nieznane zapewne Izaakowi)
proroctwo o tym, że bracia
stworzą
odrębne
narody,
a starszy będzie sługą młodszego. Ta zapowiedź Boga wyjaśnia śmiałość, z jaką Rebeka
dokonała potem podstępu mającego na celu zwiedzenie niedowidzącego w starości Izaaka,
aby jego błogosławieństwo
otrzymał młodszy syn Jakub,
a nie starszy Ezaw. Izaak kochał bardziej pierworodnego
Ezawa, myśliwego żyjącego
w polu (Rdz 25,27), a Rebeka Jakuba, spokojnego człowieka,
mieszkającego w namiocie
(a więc zapewne przy matce).
Gdy usłyszała, że to Ezaw ma
otrzymać błogosławieństwo ojca, z pełną determinacją i spry30 kwietnia 2013

tem kazała udawać Jakubowi
starszego brata (zatroszczyła się
nawet o takie detale jak ubranie
ukochanego syna w szaty myśliwego, aby Izaak poczuł od niego
zapach Ezawa). Kochała Jakuba
tak bardzo, że gdy ten obawiał
się, iż ojciec zorientuje się
w podstępie i rzuci na niego klątwę zamiast błogosławieństwa,
zapewniła: Niech na mnie spadnie to przekleństwo (Rdz 27, 13)!
Następnie dołożyła wszelkich
starań, aby uchronić Jakuba
przed gniewem Ezawa. Kazała
mu uciekać do wuja Labana.
W sprytny, iście genialny sposób
wyjaśniła wyprawę Jakuba Izaakowi: zaczęła narzekać, że nie
lubi cudzoziemskich żon Ezawa
i pragnęłaby synowej z rodzinnego kraju. Wtedy Izaak „sam”
wpadł na pomysł wysłania Jakuba po żonę do swojego szwagra
i pobłogosławił mu na drogę.
Tak oto Rebeka, dyskretnie
a skutecznie, wprowadziła w życie swoje plany, które były zarazem planami Boga.
Po przybyciu do Labana Jakub
od pierwszego wejrzenia zakochał się w córce wuja, w Racheli,
która miała piękną postać i miłą
powierzchowność (Rdz 29,17).
Zaoferował, że w zamian za jej
rękę będzie służył u Labana siedem lat (wydały mu się one jak
dni kilka, bo bardzo miłował Rachelę (Rdz 29,20)). Teść jednak
oszukał go, dając mu najpierw za
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żonę swoją starszą córkę, Leę,
której oczy były czułe (Rdz
29,17; taki opis tej postaci jest
być może aluzją do jej miłego
charakteru oraz subtelnym podkreśleniem, że nie była tak piękna jak Rachela).Wyjaśnił, że
w jego kraju nie ma zwyczaju,
aby młodsza siostra wychodziła
za mąż przed starszą. Pomimo,
że tydzień później zorganizował
również ślub Jakuba z Rachelą,
zobowiązał go do pracy przez
kolejne siedem lat. Siostry miały
żal do ojca o to, że sprzedał je
jak gdyby były obcymi mu osobami i, gdy Jakub mógł już
odejść ze służby, chętnie opuściły dom rodzinny. Zanim to się
stało, przeżywały własne dramaty. Lea została przez męża odsunięta, ponieważ bardziej miłował jej młodszą siostrę. Pan
Bóg, ulitowawszy się nad nią,
obdarzył ją w zamian niesłychaną płodnością: urodziła sześciu
synów, a po każdym porodzie
sławiła Pana i miała nadzieję, że
Jakub obdarzy ją wreszcie miłością. Rachela z kolei nie mogła
dać Jakubowi potomstwa. Okazywała mężowi swoje rozgoryczenie, a ten zasugerował, że
sprawa posiadania dzieci jest
wolą Boga. Rachela modliła się
więc o syna, ale została wysłuchana dopiero po tym, gdy zarówno Lea, jak i niewolnice obu
kobiet urodziły Jakubowi jeszcze
kilkoro dzieci. Syn Racheli, JóDZIEWIĘTNASTKA

zef, został następnie umiłowanym synem Jakuba, a ona sama
pragnęła jeszcze tylko drugiego
dziecka. Jej marzenie spełniło się
i urodziła Beniamina, ale zmarła
w trakcie ciężkiego porodu, okupiła więc życie dziecka własnym
życiem.
Została
pochowana
w Betlejem. Właśnie tam, wiele
pokoleń później, gdy Bóg, zgodnie z obietnicą daną Abrahamowi, rozmnożył jego potomstwo,
urodził się Mesjasz.
Historie żon patriarchów musiały, mimo wyjątkowej łaski Boga, zmagać się z wieloma trudnościami i z chwilami zwątpienia.
Na spełnienie swoich nadziei posiadania potomstwa czekały długo i cierpliwie. Ich losy świadczą
również o tym, iż nasze życie nigdy nie jest usłane różami, ale
Bóg wciąż w nim działa - czasami powoli i niezauważalnie, ale
ze spektakularnym rezultatem
(jakim było na przykład urodzenie Izaaka przez dziewięćdziesięcioletnią Sarę). Bohaterki „Księgi
Rodzaju” kochały mężów i dzieci
bezgranicznie (w przypadku Lei
nawet miłością nieodwzajemnioną), a zarazem nie zatracały przy
tym swojej indywidualności. Opisane w sposób barwny, bynajmniej nie są wpisane w nieskazitelne i nudne stereotypy posłusznych żon i matek. Jawią się nam
jako pełnokrwiste, ciekawe postaci.
artwero
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Czy śnieg to zmutowany płacz chmur?
- Mamo! Mamo! Mamo!
- No słucham Cię przecież, co
znowu?
- Czy śnieg to zmutowany płacz
chmur?
Zaskoczona kobieta przystaje
i przerywając spacer patrzy na
synka ze zdziwieniem.
- Że co?
- Pytam, czy śnieg to taki
zmutowany płacz chmur chłopiec powtarza pytanie
wolniej.
- Chyba znowu nie rozumiem.
Nie mógłbyś jaśniej?
Ach ta mama, jej trzeba jak
zwykle wszystko tłumaczyć –
myśli malec i zaczyna
przedstawiać mamie swój tok
rozmyślania.
- Każdy choć trochę znający
świat przedszkolak wie, że deszcz
to płacz chmur więc…
Kobieta tłumi śmiech
w szaliku.
- Znowu się ze mnie śmiejesz!krzyczy z wyrzutem malec.
- Wcale nie, zdawało Ci się,
opowiadaj.
Naburmuszony chłopiec
ciągnie dalej.
- Jak już mówiłem, krople
deszczu to łzy chmur, więc tak się
zastanawiałem, czym w taki razie
jest śnieg. Doszedłem do
wniosku, że to też jest płacz,
18

tylko trochę inny.
- Śnieg kojarzy Ci się ze
smutkiem? Przecież to właśnie ty,
dziecko, powinieneś wiedzieć
najlepiej, ile śnieg może dać nam
radości. W zimie cały czas
spędzasz na zewnątrz jeżdżąc na
sankach, lepiąc bałwany i rzucając
się z kolegami śnieżkami. Dlatego
nie rozumiem, jak śnieg może
kojarzyć Ci się z płaczem?
- Przecież jak jestem czasem
smutny to też udaję, że mam
dobry humor.
- Co chcesz przez to powiedzieć?
- Myślę, że śnieg to taki skrywany
przez chmury smutek. Przecież
nie zawsze okazujemy, to co
naprawdę czujemy i chowamy się
za maską uśmiechu. Czasami jak
jestem zmartwiony, to ukrywam
to przed innymi, żeby i ich nie
martwić. O, na przykład ciebie,
mamo!
- Cóż to za pomysł! - wykrzykuje
zszokowana kobieta.
- Posłuchaj mnie dalej. Sądzę, że
chmury, kiedy nie mogą pokazać,
że jest im źle, spuszczają na świat
śnieg. Niby sprawia on ludziom
wiele radości, ale łatwo się
zorientować, że to tak naprawdę
łzy.
- Ale w jaki sposób?
- Sama zobacz - mówi chłopiec
podnosząc z ziemi grudkę śniegu.
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- W rączce trzymam teraz śnieg informuje mamę mały
naukowiec.
- Jednak jeśli trochę go ścisnę mówi demonstrując - to robi się
z niego woda. Ale to nie jest
zwykła woda, to łzy chmur!
Kobieta otwiera usta ze
zdziwienia: czym to dziecko ją
jeszcze zaskoczy? A zadowolony
z siebie chłopiec szczerzy do
mamy pyzatą buzię.
- Dlaczego, według Ciebie, ludzie
i chmury nie mogą pokazywać,
co naprawdę czują?
- Przecież to proste. Nie zawsze
pokazujemy, co tak naprawdę
myślimy, żeby uniknąć
opowiadania o tym innym. Wy,
dorośli, ciągle tak robicie. Gdy
spotykacie jakiegoś swojego
przyjaciela mówicie: „tak, tak
wszystko w porządku” albo: „leci
po staremu”, ale po waszych
oczach widać, że coś jest nie tak.
- Niemożliwe - mówi zmieszana
kobieta.
- Ależ tak! Od dawna obserwuję
dorosłych i wszyscy tak robią.
Nawet Ty! Ale nie martw się,
tylko dzieci widzą takie rzeczy.
Doszli właśnie do ulubionego
miejsca chłopca – wielkiego
ośnieżonego placu zabaw.
- Mamo, mamo! Czy mogę biec
na
zjeżdżalnię
chwilę
się
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pobawić?
- Tak , tak synku - odpowiada
roztargniona kobieta.
Dziecko odbiega pochłonięte
wizją zabawy.
Ten mój synek jest naprawdę
mądrym dzieckiem - myśli
kobieta. A to, co mówił, wbrew
pozorom wcale nie jest
niedorzeczne. Te skrywane
emocje? Coś w tym jest. Ciekawe,
że on to wszystko potrafił
zaobserwować. Ale że niby ja tak
robię? Może czasem, rzadko,
zdarza mi się ukrywać prawdziwe
myśli. Ciekawe po co? Pewnie
dlatego, że tak jest wygodniej
i łatwiej. Tak, na pewno z tego
powodu. Zmartwił mnie jednak
tym, że i on tak robi. To przecież
małe dziecko! Nie powinno tak
być. Jeśli będzie skrywał w sobie
wszystkie trudne emocje, to
kiedyś wybuchnie od ich natłoku!
Nie mogę do tego dopuścić.
Najlepiej będzie, jeśli pokaże mu,
że można inaczej, zaczynając od
siebie. Hmmm… to będzie
trudne, zresztą - jak wszystkie
zmiany. Mam na szczęście dobrą
motywację – mojego niezwykle
inteligentnego synka. Że też sam
wpadł na ten cały wywód
o chmurach! Już zapomniałam,
jak dzieci ładnie postrzegają
świat.
MurMurando
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