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Kilka myśli

Z innymi
Czasem milymy, ktoś się wyłąa, ktoś na 

siłę prowadzi, nic się nie klei, zaynamy się 
zastanawiać, y to ma sens.

Kilka osób, wólny cel. Ustalone miejsce 
i godzina otkania. Siadamy, rozmawiamy. 
Niby jest konkretny temat, ale nasze młode 
głowy, zbyt szybkie języki, mieszanina charak-
terów i temperamentów, pośpiech studenckie-
go życia i nieokojna aura wielkiego miasta 
twoą z tych rozmów istny bigos buliwych 
emocji, podniesionych głosów, bitwy na argu-
menty. A pecież wszyscy chcemy zrozumieć, 
poznać,  dowiedzieć się. Bazujemy na wła-
snych doświadeniach, pywołujemy sytu-
acje z życia. Próbujemy wtłoyć Boga w nasze 
rozumienia, schematy, peżycia. Zrozumieć, 
emu jest tak, a nie inaej. Wytłumayć Jego 
działanie, nieraz broniąc Go lub oskarżając. Jak 
gdyby tego potebował. Wyrywamy wersety 
z kontekstu, powołujemy się na ważne dla nas 
autorytety. Każdy z nas ma swoją walkę, ę-
sto nie do końca uświadomioną. Swoją drogę. 
Jakakolwiek nie jest, chcemy mieć ołeność: 
z Bogiem i ze sobą nawzajem. Jakby sam fakt 
jej istnienia miał nas urawiedliwić, zapew-
nić błogosławieństwo, coś nam załatwić. Ale 
też potebujemy tego asu, szukamy, wal-
ymy o niego. Wyciągnięci z bezpienych 
domowych środowisk, młodzieżówek, py-
kościelnych imprez, na których wszystko było 
jasne, oywiste, wszyscy myśleli tak samo. Te-
raz wciśnięci w świat relatywizmu, mniejszości 
choćby wyznaniowej, stykający się z różnymi 
modami, poglądami i pomysłami na życie, in-
nymi systemami waości, chcemy zachować 
tożsamość. Chcemy wzrastać duchowo. Do 
tego potebujemy siebie nawzajem, to wiemy. 
Czasem milymy, ktoś się wyłąa, ktoś na siłę 
prowadzi, nic się nie klei, zaynamy się zasta-
nawiać, y to ma sens. Jednak działamy dalej. 
Bóg nas tyma py sobie i sobie nawzajem.

*
Małżeństwa – młode, z kilkuletnim stażem. 

Załatwiona opieka do dzieci, względny okój, 

możemy usiąść i pogadać. Prościej będzie z ja-
kimś gotowym materiałem, wykładem, potem 
będziemy dyskutować. Różnimy się pod wie-
loma względami, mimo tego, że wyrośliśmy 
na tych samych terenach, pesiąkając podobną 
pobożnością, poglądami. Mamy wólne do-
świadenia, punkty odniesienia, choć każdy 
zdążył już wykształcić własne ścieżki, metody, 
osoby radzenia sobie z codziennością i ducho-
wością. Mamy dzieci, więc każdy temat zawiera 
w sobie pierwiastek dziecięcy. Jak je wycho-
wywać, jak pekazywać to, co najważniejsze, 
jak budować ich wewnętną siłę, żeby mogły 
się ostać pod naporem „postępowej” eywi-
stości? Co z tolerancją, co z odmiennością, jak 
sobie poradzą? My mieliśmy prościej, w jakim 
świecie one będą żyć? Ale ped nami też stoją 
wyzwania. Weryfikujemy to, ego nas uono, 
co nam wpajano. Nasze pokolenie jest w pew-
nym sensie pełomowe. Rola rodziców, mamy i 
taty zmieniła się. Tradycyjne podziały, stereoty-
py, metody wychowawe peszły pemianę. 
Nowe teorie, poszeona wiedza ęsto nie idą 
w pae z babcinymi zapatrywaniami na opiekę 
nad dzieckiem. Ojcowie w końcu mają szansę 
być bardziej obecni w życiu dziecka od samego 
poątku. Klaps to nie jest najlepsza metoda wy-
chowawa. Rodzicielstwo bliskości, erpiące z 
dawnych kultur, odzyskuje swoje znaenie dzi-
siaj. Niemożliwym staje się tymanie dziecka z 
dala od wszelkich technologii, ekranów, twoe-
nia eywistości jednym pesunięciem małego 
paluszka. Kwestionujemy zasadność oywistych 
dotąd prawd dotyących rodzicielstwa i dzieciń-
stwa. To nasze wyzwania. Oywiście zawierają 
w sobie również prawdy duchowe, których sami 
się uyliśmy. Jak my nauamy nasze dzieci? Co 
teraz sądzimy o chcie niemowląt, jak patymy 
na gech, choroby, jak pokazujemy dzieciom 
Boga? Ścieramy się w rozmowach, pekonuje-
my. Kusi nas, by komentować rawy kościelne, 
co nam się podoba, a co nie, jednak to do nie-
go nie prowadzi. Uymy się zaynać zdania od 
„ja”, wyrażać własne zdanie, a nie zawieszone w 
próżni wyświechtane już slogany, troski, pomy-
sły na polepszenie kościoła i świata. Mamy się 
o co modlić.
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Mamy, żony, kobiety. Wiek podobny, choć 
rozpiętość niemała, dzieci za to głównie małe. 
Różne staże małżeńskie. Różne statusy mał-
żeńskie – od szęśliwie kwitnących, po zma-
gające się ze zdradami, końone rozwodem. 
Jesteśmy naprawdę różne. Skoncentrowane 
na dzieciach. Wyekanych, wymaonych, 
utraconych, wywalonych. Otwae w rozmo-
wach, nazywające po imieniu bolesne peży-
cia, emocje, pragnienia. Chcemy się dzielić tym, 
co peżywamy z Bogiem, tym, jak radzimy 
sobie z codziennością. Chcemy się wierać. 
Poza granicami wyznań, nawet narodowości, 
miejsc pochodzenia, charakterów, zawodów 
i wszelkich innych statusów. Chcemy się kar-
mić Bożym Słowem, Jego obietnicami. Ty-
mać się słów błogosławieństwa, szególnie 
tych kierowanych do kobiet. Dzieci pląą 
nam się pod nogami, pekykują, nasza po-
dzielność uwagi jest rozpięta do granic moż-
liwości. Jak pocieszyć kogoś, kto zostaje sam? 
Jak wlać nadzieję w serce umęone stratą, a 
pragnące macieyństwa ponad wszystko? Jak 
nie pejąć się perektywą dziecka tracącego 
zdrowie, bezpieeństwo, rodzica? Jesteśmy 
wciąż młode, a z takimi wyzwaniami pyszło 
nam się mieyć. Pecież jesze niedawno 
wszystko wydawało się dużo prostsze. Jed-
nak nie chcemy naekać, skupiać się tylko na 
proszeniu. Chcemy wielbić, odwrócić proporcje 
w naszych modlitwach. Chcemy doceniać to, 
co już wiemy, ego się uymy. Nawet jeśli 
oznaa to zgodę na pojawiającą się zmarszkę 
na ole, pyznanie, że w małżeństwie adziej 
niż ęściej bywa różowo, że nie umiemy być 
takimi mamami, jakbyśmy chciały. Cokolwiek 
i wszystko znaymy tylko w Bogu. Chcemy 
walyć o nasze małżeństwa w tym niebez-
pienym świecie, o nasze dzieci, otaamy je 
modlitwą i błogosławieństwem. Stoimy ze 
sobą ped Bogiem, nawet jeśli znamy się tyl-
ko z tych dwóch godzin ędzonych razem raz 
na jakiś as.

*
Myślę o grupach, ołenościach, w któ-

rych dane mi było i jest uestniyć. Udea 
mnie ich znaenie i waga, której i tak asem 
nie doceniam. Z racji tego, że prowadzę trochę 
koowniy tryb życia i trudno jest zbudować 
dłuższe, trwalsze relacje w jednym miejscu, 

każda ołeność z wieącymi ma inną war-
tość. Nie ta w wielkich murach budynku ko-
ścielnego, ale ta mała, w której twoymy Ko-
ściół. Dziękuję Bogu za każdą relację, pyjaźń, 
w której dane jest mi wzrastać, dojewać już 
od lat i za każdą, która dopiero się twoy. I za 
każdą grupę, w której być może nie mam bli-
skich pyjaciół, ale za to pesteń do wymia-
ny doświadeń, rozmowy o Bogu, do wól-
nej modlitwy. Patę wste i widzę, jak mocno 
zbudowały mnie ołeności. Zakotwienie 
w ołeności, choćby na chwilę, co jakiś as, 
jest nieocenione. Uy mnie ona dojewać, 
erpać z doświadeń innych, układać moje 
wnęte. Muszę poądkować swoje reakcje, 
pytać o ich pyynę, rozprawiać się z różny-
mi emocjami, myślami, które nieodłąnie to-
wayszą byciu w grupie. Muszę dbać o swoją 
wiarygodność, ójność. Nie ma tu miejsca, 
asu ani sił na pozerstwo, nieautentyność, 
podkolorowywanie faktów. To nie jest łatwe, 
ale cieszy. Cieszy każde świadome działanie, 
w porozumieniu ze sobą, w jasności, o co mi 
chodzi, jaka jestem. Chcę być szera ped Bo-
giem, sobą, innymi. Choćby ze względu na as 
wólnej modlitwy, w której nic się nie ukryje, 
która obnaża. Młodość to as 
nauki, niemożliwej do zrealizo-
wania w oderwaniu od relacji 
z innymi.

Lucyna Bujok

Psalm 103
(1) Dawidowy. Błogosław, duszo moja, PanuI 
wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! 
(2) Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj 
wszystkich dobrodziejstw jego! (3) On odpusza 
wszystkie winy twoje, Ley wszystkie choroby 
twoje. (4) On ratuje od zguby życie twoje; On 
wieńy cię łaską i litością. (5) On nasyca dobrem 
życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość 
twoja. (6) Pan wymiea rawiedliwość I py-
wraca prawo wszystkim uciśnionym. (7) Objawił 
Mojżeszowi drogi swoje, Synom Izræla dzieła 
swoje. (8) Miłosierny i łaskawy jest Pan, Cierpli-
wy i pełen dobroci. (9) Nie prawuje się ustawi-
nie, Nie gniewa się na wieki. (10) Nie postępuje 
z nami według gechów naszychAni nie odpłaca 
nam według win naszych. (11) Le jak wysoko jest 
niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla 
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Co jest ważne w życiu?
Jestem pekonana, że upływający as nie 

powinien zmieniać naszego podejścia do życia, 
do tego, o ym maymy, jakie plany mamy.

W swojej głębokiej młodości rozmyślałam 
o tym, jak to będzie peżyć rok 2000. Była 
to pyszłość dla młodej dziewyny prawie 
nierealna, pełna niewiadomych, które jednak 
dawały poucie, że pede mną życie, które 
może być ciekawe, waniałe. Wiedziałam, 
że wiele zależy ode mnie. Rodzice nauyli 
mnie pracy, odpowiedzialności, pokazali, jakie 
miejsce powinien w tym życiu zajmować Pan 
Bóg. Wiedziałam też, że wtedy będę już 44-
letnią kobietą, mayłam o tym, co mogłabym 
osiągnąć... ale ciągle była to bardzo odległa 
i nieeywista pyszłość.

Rok 2000 peminął z wielką pompą, po-
tem mijały kolejne lata, a ja ciągle myślałam 
o sobie jako o 44-latce. Pamiętam, jak „we-
wnętnie się zdziwiłam” swoim wiekiem, kie-
dy z mężem rozpoynaliśmy pygotowania 
do naszych 50-tych urodzin. Nie koncentrowa-
łam się na upływającym asie; pracowałam, 
ędzałam as z rodziną, angażowałam się 
w różne działania w Kościele, w pracy.

Co jest ważne w życiu? Czy dalej uję się 
młoda duchem? Tak! I jestem pekonana, że 
upływający as nie powinien zmieniać nasze-
go podejścia do życia, do tego, o ym may-
my, jakie plany mamy na dzień, miesiąc, rok 
następny. Tak jak każdy poranek zapowiada 
nowy dzień, który powinniśmy peżyć mą-
de, tak każda upływająca sekunda, minuta, 
godzina  powinny być zapowiedzią nowych 
ey w moim życiu. Z jednej strony zwiastują 
one końący się mój as na Ziemi, ale z dru-
giej strony pybliżają mnie do wieności, za 
którą tęskni mój duch. 

Pestudiujmy dzisiaj Psalm 103. Niech roz-
ważania te będą dla ciebie, drogi ytelniku, 
wskazówkami na drodze życia i absolutnie nie 
ma znaenia to, ile masz lat. Bóg może dać ci 
radość z każdego dnia, możesz radować się ży-
ciem, bo On obiecał odnowić Twoją młodość. 
Czy o tym pamiętasz i chcesz z tego skoystać?

Popat, jak Dawid oddaje Bogu chwałę. 
Czy ty też tak chcesz/możesz/robisz? (ww. 1, 
19–22).

Czy pamiętasz o Jego dobrodziejstwach? 
Zdefiniuj je dla siebie (w. 2).

Na ym polega Boża rawiedliwość? Po-
trafisz zdystansować się od naszego ludzkiego 
rozumienia rawiedliwości i poddać swoje 
życie Jego zasadom? (ww. 3–6, 17).

Jak Bóg pebaa? Jak ty pebaasz swo-
im winowajcom?

Co to znay bać się Boga? Stać ped Świę-
tym, który nienawidzi gechu? (ww. 9–11, 
17–18).

Jak rozumiesz to, że Dawid pyrównał 
twoje życie do trawy, która więdnie, usycha? 
Pomyśl jednak, ile ma w sobie siły, by pe-
trwać nawet w bardzo trudnych warunkach 
i znów zakwitnąć (w. 5).

Pomyśl teraz, jak peżywasz każdy dzień: 
ile w nim radości, zapału, a ile naekania 
i niemocy?

Sam musisz dokonać wyboru: chcesz żyć 
tak dalej, y chcesz „pozwolić” Bogu odnowić 
twoją młodość?

Żyę ci mądrej decyzji i konsekwencji w jej 
realizowaniu, to znay życiu w takim poąd-
ku, który opisuje Dawid w Psalmie 103.

Maria Czudek

tych, któy się go boją. (12) Jak daleko jest wschód 
od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze. (13) 
Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan 
nad tymi, któy się go boją, (14) Bo On wie, jakim 
tworem jesteśmy, Pamięta, żeśmy prochem. (15) 
Dni łowieka są jak trawa: Tak kwitnie jak kwiat 
polny. (16) Gdy wiatr nań powieje, już go nie maI 
już go nie ujy miejsce jego. (17) Le łaska Pana 
od wieków na wiekiDla tych, któy się go boją, 
A rawiedliwość jego dla synów ich synów, (18) 

Dla tych, któy stegą pymiea jegoI pamiętają 
o wypełnianiu pykazań jego. (19) Pan na niebio-
sach utwierdził swój tron,A królestwo jego panuje 
nad wszystkim. (20) Błogosławcie Panu, aniołowie 
jego,Potężni siłą, wykonujący słowo jego,Aby słu-
chano głosu słowa jego! (21) Błogosławcie Panu 
wszystkie zastępy jego,Słudzy jego pełniący wolę 
Jego! (22) Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła jego 
Na wszystkich miejscach panowania jego! Błogo-
sław, duszo moja, Panu! 

Aykuły pochodzą z e-asopisma o relacjach 
i duchowości “Wao”, które dostępne jest w całości 
bezpłatnie na www.wao.cme.prg.pl 


