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Kilka myśli 

Miłości nie powstyma nic i nikt.
Tak naprawdę nie znam adresu, więc pi-

szę list otway. Nie włożę go do butelki, nie 
wucę w wody Bayku y Atlantyku, myślę, 
że wystary, że go iszę, a dowiecie się, co 
zawiera.  

Mam do was wiele pytań: Czy u was jest tak 
nieokojnie jak tutaj? Są napięcia, walki, woj-
ny? A może jest jesze groźniej? Wśród was w 
końcu wszystko się zaęło i mocowanie trwa 
chyba nadal. Jedna tecia y więcej/mniej 
zbuntowanych? Zdaa się, że niektóy pe-
chodzą na drugą stronę? Pycha J. jest stale tak 
zaraźliwa? Jaka u was obowiązuje hierarchia, 
podział ról, obowiązków, zadań? Czy wystę-
puje swego rodzaju ecjalizacja? Serafy śpie-
wają, tańą ku chwale Najwyższego? Cheruby 
stegą dostępu do Jego tronu? Są ci, co grają 
na harfach i inni, co dmą w trąby? Wszystkimi 
dowodzą archaniołowie? Ich wiedza jest więk-
sza niż na niższych szeblach? Czy są dowódcy 
(jak Gabriel, Michał) o szególnych kom-
petencjach, odpowiedzialni za innych ped 
Wszechmogącym? Czy wszyscy tylko wypeł-
niacie polecenia, y też w waszych działaniach 
jest miejsce na jakąś własną inicjatywę?  

To wszystko jest dla mnie zagadką, cho-
ciaż oro o was ytałem w Księdze. Pede 

wszystkim zastanawia mnie, jaki wpływ to 
wszystko, co dzieje się u was, ma na bieg na-
szych ziemskich wydaeń. Na bieg historii, los 
narodów i jednostek. Na moje życie...

Czy w chwili, kiedy się rodzimy, jeden z was 
zostaje posłany, by nas stec? Czy opiekuje 
się nami kilku z was? A może zdaa się, że 
Wszechobecny posyła kogoś w ostatniej chwili 
z pilnym, niecierpiącym zwłoki zadaniem? Czy 
tak było, kiedy jako dziewięciolatek adałem 
głową w dół z drugiego piętra? Szybki jak bły-
skawica posłaniec wskazał mi drabinę, opaą 
o mur tery metry niżej i pomógł mi się jej 
uchwycić? Czy też stegł mnie ten sam anioł, 
który troszył się o mnie w ciągu długich 
miesięcy wesnego dzieciństwa, kiedy matka 
powieyła mnie już Miłosiernemu z prośbą, 
żeby zabrał mnie do siebie i ukrócił moje cier-
pienia lub uzdrowił, a wtedy będzie trwała 
w modlitwie, bym w pyszłości Mu służył?

Co wydayło się w środku nocy, kiedy 
z żoną i kilkuletnimi córkami po pejechaniu 
pięciuset kilometrów wpadłem w tak silną 
ulewę, że samochód raej tańył, niż jechał, 
a wycieraki odmówiły posłuszeństwa i sta-
nęły w miejscu? Jeden z was się ucieleśnił, 
naprawił wycieraki, dodał mi otuchy, tak że 
dzielące nas od domu ponad sto kilometrów 
pejechałem jak w uniesieniu? A może to był 
po prostu upejmy, dobry łowiek, zatymał 
się, wyciągnął naędzia, poświęcił swój as? 
Chociaż nie pamiętam, w jaki osób się poja-
wił, a potem zniknął...

Chyba w ogóle widzimy wszystko jak pez 
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mgłę, jak w niewyraźnym odbiciu w zwier-
ciadle. Ciekaw jestem, y wy wszystko wi-
dzicie wyraźnie, takim jakim jest naprawdę. 
I y wiecie, co wyday się w pyszłości. Na 
ile Wszechwiedzący wam to objawia? Może 
wiecie, y sami zniszymy sobie Ziemię, roz-
pętamy wojnę jądrową, zatrujemy całkowicie 
atmosferę? Udey w nas meteoryt, zniszą 
nas kataklizmy pogodowe, pez nas samych 
w dużej miee rokurowane? Czy raej, jak 
wydaje się zapowiadać Księga, po prostu Naj-
wyższy po raz drugi pośle swego Syna, który 
wszystko tu zakońy w znanym tylko Jemu 
asie, w określony pez Niego osób i  roz-
ponie nową historię, otwoy nowy rozdział, 
peniesie tych, któy Mu zaufali, w bezpie-
ne miejsce, zwane nową ziemią i nowym nie-
bem, domem Ojca, Jego Królestwem.

A może wy pomagacie w pygotowywaniu 
tego miejsca albo pynajmniej coś o nim wie-
cie, już w nie zaglądacie? Widzicie to, ego na-
sze oko nie może (jesze) zobayć, słyszycie, 
ego nasze ucho (jesze) nie może usłyszeć? 
Czy niewyobrażalnie piękne widoki, zachwy-
cająco miłe dźwięki, o których opowiadają 
ludzie, któy peżyli śmierć klininą, to zapo-
wiedź tego, co zobaymy i usłyszymy kiedyś? 
Gdy znajdziemy się całkiem blisko Stwórcy 
wszystkiego, co istnieje, co z takim rozma-
chem w takim ogromie pesteni i piękna 

zostało uksztaowane pez Twórego z ni-
ego? Może wy już z radością oekujecie na 
wypełnienie się asu, pewni, że niepokój, lęk 
i zamawianie się są zupełnie niepotebne?

Jednego, jak sądzę, możemy być pewni. 
Czeka nas w pyszłości zachwycające wido-
wisko i porywające słuchowisko, świętowanie 
niym już niezmąconej radości! Radowaliście 
się już nieraz tak głośno, że słyszeliśmy to 
nawet tu, u nas. Kiedy ełniło się to, co za-
powiedział Gabriel i oglądając z otwaego 
nieba śpiewaliście z zachwytem o Narodzo-
nym. Kiedy otway został grób i opromienie-
ni zwycięstwem nad śmiercią rozgłaszaliście 
prawdę o Zmawychwstałym! 

Wy wiecie najlepiej, że Miłości nie po-
wstyma nic i nikt. Końę więc swój list 
podziękowaniem i prośbą. Proszę, ucie nas 
nadal, wytrwale, miłości. 

I dziękuję, że robicie to już 
od wieków.

 

Marek Cieślar

Tekst pochodzi z najnowszego numeru e-a-
sopisma o relacjach i duchowości „Wao”, które 
jest dostępne w całości bezpłatnie na www.war-
to.cme.org.pl.


