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Szata Nazaretu
Nawet Salomon w całym swoim przepy-

chu nie był tak ubrany jak jedna z nich 

(Mt 6,29)

W najpiękniejsze suknie ubierali  
Ją artyści malarze, złotnicy, bursz-
tynnicy; ozdabiali święci, kapła-
ni i prorocy, odnosząc do Niej Pisma  
Starego Testamentu, przywołując 
tajemniczą twarz w Pieśni nad Pie-
śniami, w Psalmach. A Niewiasta  

zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma  

przygotowane przez Boga (Ap 12,6).  
Wchodzimy do Jej ziemskich miesz-
kań – w Nazarecie, na Wzgórzu Sło-
wików w Efezie, gdzie około 37–45 
roku Matka Jezusa miała przybyć ze 
św. Janem, a także w Loreto, do któ-
rego w niewytłumaczalny sposób 
bez naruszenia konstrukcji został 
przeniesiony z rodzinnego mia-
sta Jej dom. Dokąd, na jaką pustynię 

wyruszyła z nich Matka, która nie 
zostawiła po sobie grobu, lecz nie-
bo dla wszystkich? 

W objęciach Nazaretu

Uderzyło mnie kiedyś zdanie: „dom 
nie tam, gdzie ściany i podłogi; 
dom jest tam, gdzie ramiona mo-
jej Mamy”. Maryja (hebr. Miriam, 
gr. Mariam) w ikonografii przed-
stawiana jest często z otwarty-
mi ramionami, jakby chciała oddać 
swojego Jezusa. Ten gest, jakże nie-
prawdopodobny dla matek, które 
zwykle chronią swoje pociechy, po-
chodzić może tylko z Boga, który 
się ofiarowuje. Stała się Jego ramio-
nami. Była Jego Arką, jak wska-
zują analizy biblijne i filologiczne  
(J. M. Kozłowski).
On jest z Niej, i do Niej podobny. 
Jak wyglądała, jak się uśmiecha-
ła, jaka była dwa tysiące lat temu, 
gdy w Jej sercu otwartym na Boga, 
niepokalanym, ubogim, bo nie za-
chowała niczego dla siebie, w ciszy 
i ukryciu nic nie znaczącego miej-
sca, zaczęła się królewska droga czasu, 

ziemska era chrześcijańska? 

Można usłyszeć, że najważniej-
szym miejscem kultu w Nazarecie 
jest Grota Zwiastowania. Znajduje  
się ona w bazylice wybudowanej 
na tym miejscu prawie pół tysią-
ca lat po przyjściu na świat Pana.  
Zachowały się tam pozostałości  
domu, w którym zbierali się pierwsi  
judeochrześcijanie. W niższym 
poziomie obecnej świątyni izba  
przylega do skał, część domostwa  
stanowiły bowiem za czasów Jezusa  
również naturalne groty. Kto wie, 
może bliscy Maryi przekazali, że 
to było Jej mieszkanie uświęcone 
Bożą interwencją. 
Dla każdego kto wierzy i wcho-
dzi w tajemnicę ścian będących nie-
mym świadkiem „trzęsienia ziemi”, 
do jakiego doszło w chwili Zwia-
stowania w emocjach i w umyśle 
Maryi (św. Łukasz w opisie tej sce-
ny użył greckiego słowa dietarachthe, 
pokazującego, jak pisze o. S. Biel SJ,  
wzburzenie morza wywołane 
wstrząsem sejsmicznym), aktualne  

Zwiastowanie, Fra Angelico
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staje się Boże pragnienie radości  
w zaproszeniu, które usłyszała: 
Zdrowaś Maryjo... 
Pan uczynił Miriam pięknem i do-
brem (Kecharitomene – Łaski pełna, 
jak mówi grecki oryginał Ewan-
gelii św. Łukasza), a Jej odpowiedź, 
zawierzenie, dziewicza, mesjańska  
tęsknota zaczęły współpracować 
z Mocą Stwórcy (Błogosławiona  

jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią 

się słowa powiedziane Ci od Pana –  
Łk 1,45)1.

Niech się stanie!

Nie byłoby cudu Jahwe, poczęcia  
Jezusa w Nazarecie, gdyby nie 
ufność: Niech Mi się stanie we-

dług twego słowa! (Łk 1,38). Nad 
Jej słowami wypowiedzianymi  
w Nazarecie pierwsza pochyla się 

1 A. Świderkówna, Sekrety Biblii, Kra-
ków 2012, s. 21-28: „Ale cała rzecz w 
tym, że tu jest małe greckie słówko 
(choti), które może znaczyć zarówno 
«że», jak i «ponieważ». Nie mamy spo-
sobu stwierdzenia, jak to było w orygi-
nalnym tekście. Mam przed sobą Nowy 
Testament po grecku, wydanie eku-
meniczne. Tutaj wydawcy zaznaczają, 
oni po prostu przyjmują taki schemat, 
że jak stawiają przed słówkiem choti 

przecinek, to jest «ponieważ», jak nie 
stawiają przecinka, to jest «że». I oni 
tu przecinka nie stawiają, czyli przyj-
mują wersję: «Błogosławiona, któraś 
uwierzyła, że spełni Ci się wszystko». 
Ale w starożytnym tekście i średnio-
wiecznym nie ma jeszcze przecinków. 
I to może znaczyć zarówno «że», jak i 
«ponieważ». I na przykład w Biblii Je-
rozolimskiej jest przetłumaczone «że», 
ale w przypisie dodane, że może być 
tam «ponieważ». Co znaczy to «po-
nieważ»? To znaczy: «Błogosławiona, 
któraś uwierzyła, bo dlatego że uwie-
rzyłaś, to ci się spełni wszystko, co zo-
stało powiedziane». I tu jest też nauka 
dla nas, bo gdyby doszło do tego, że 
przetłumaczę Ewangelię św. Łukasza, 
to przyjmę tę wersję. Dla mnie to jest 
wersja istotna, «bo dlatego że uwierzy-
łaś, to spełni ci się wszystko, co ci zo-
stało powiedziane». To jest wezwanie 
dla nas”.

brzemienna Elżbieta. Niech się stanie 
to fraza z Księgi Rodzaju (1,3). 
Tradycja głosi, że pierwsze ikony 
pisał Łukasz Ewangelista, który li-
teracko przedstawił genezę kultu  
Maryi w połączeniu z teocentryczną 
koncepcją: „Wszystko od pradaw-
nego początku jest dziełem Boga […] 
Ten obraz Maryi, który maluje  
św. Łukasz w Ewangelii Dzieciństwa, 
był przedmiotem kultu Maryi, jak 
podkreśla F. Mussner [niem. bibli-
sta – przyp. aut.], już we wczesnym 
Kościele, w tym Kościele, który 
dostarczył św. Łukaszowi materia-
łów, z których korzystał, i w tym 
Kościele, dla którego pisał swoją  
Ewangelię”2. 
Z jednej strony zachwyca aniel-
skie poselstwo, z drugiej – oddanie 
w wyznaniu: Oto służebnica Pańska  
(co znamienne – bez słowa „ja”3). 
Te dwa wydarzenia stają się jesz-
cze przed narodzeniem Zbawi-
ciela aktami Nowego Przymierza. 
Słowa herolda z Niebios i sposób, 
w jaki zostały przyjęte, są ukrytą 
chwałą Nazaretu (Przyszło do swojej 

własności – J 1,11). Miriam staje się 
matką nie tyle z natury, co z ducha, 
o czym przypomina scena przedsta-
wiona przez św. Łukasza: jakaś ko-

bieta z tłumu głośno zawołała do Niego: 

„Błogosławione łono, które Cię nosiło, 

i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: 

„Owszem, ale przecież błogosławieni ci, 

2 J. Aszyk, Początek kultu Maryi w Ewan-

gelii św. Łukasza, Salvatoris Mater 
18/1/4 (2016), s. 362-363.

3 A. Świderkówna pisze, że w oryginale 
nie ma słowa „ja” – por. Sekrety Biblii, 
s. 21-28: „Maryja nie wiedziała, jak to 
będzie, ale wyraziła zgodę, powiedzia-
ła coś, co jest niestety zniekształcone  
w tradycyjnym polskim przekładzie. 
Maryja nie mówi: «Oto ja służebnica 
Pańska», lecz «Oto służebnica Pańska». 
Tu w ogóle Ona jako «ja» się nie liczy. 
W Wulgacie tego nie ma, jest Ecce an-

cilla domini. I nie ma tego «ja» także  
w tekście greckim. Tu Ona w ogóle nie 
jest ważna, «Oto służebnica Pańska». 
To był ogromny akt wiary. To było 
właśnie to, co powiedziała Elżbieta: 
«Błogosławiona, któraś uwierzyła»”.

którzy słuchają słowa Bożego i zacho-

wują je” (11,27-28). 
Ukrytą chwałą prowincji, która  
znajdowała się daleko od Świętego  
Miasta, jest Słowo i sama Miriam. 
Dziś, tam gdzie była, przechodziła, 
modliła się Matka Mesjasza, pod 
mensą skromnego ołtarza w Grocie 
Zwiastowania, łacińska inskryp-
cja obwieszcza wszystkim: Verbum 

Caro hic factum est (Tutaj Słowo sta-
ło się Ciałem).

Nazaret domem 
Panny Młodej

Ofiarowaliśmy Jej świątynie, odzia-
liśmy Ją w szaty wyobrażeń. Jed-
nak najcenniejsze obdarowanie 
jak dla lilii polnej, która nie musia-
ła zabiegać o względy, nie musiała  
zasługiwać, przygotowuje zawsze 
On (Mt 6,29). 
Suknię na zaślubiny swojej Umiło-
wanej podarował Ojciec. 
W Nazarecie doszło nie tylko do  
małżeństwa Maryi z Józefem, ale 
i do pierwszych od czasu Adama  
i Ewy zaślubin z Bogiem. 
Weselne szaty nie były na pokaz, 
dla oka ludzkiego (A Ojciec twój, 

który widzi w ukryciu, odda tobie –  
Mt 6,4.6.18). Ciało i dusza Maryi  
przyjęły Boże życie, a serce Józefa  
wsłuchało się w Syna. Józef nie od-
dalił potajemnie swej Małżonki, ale 
uczynił tak, jak mu polecił anioł Pań-

ski: wziął swoją Małżonkę do siebie 
(1,24) – albowiem z Ducha Świętego  

jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi  

Syna, któremu nadasz imię Jezus 

(1,20-21). 
Ojciec widział, co rozgrywało się 
w sumieniu Dwojga. Ich duchowe 
gody były piękne, nie dla świata, 
lecz przed Jego obliczem. Gdyby 
sądzić według pozorów i ludzkich 
przesłanek, Maryi groziło uka- 
mienowanie. Już przy poczęciu  
Jezusa Nazaret staje się domem 
ufności w miłosierdzie, nie zauł-
kiem prawa. W taki sposób, biorąc 
na świadka swoich decyzji jedy-
nie Boga, obydwoje zaufali sobie 
i uwierzyli, i... wyglądali swojego  
Pierworodnego.
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Zatrzymać w sercu  
wspomnienia – jak 
Boża i ludzka Matka

Maria była ubrana w Słowo Jahwe.  
Rosła w ukryciu w swoim Nazarecie,  
ciesząc Ojca jak kwiat, zależna od  
warunków ziemi, która kształ-
towała Jej tożsamość, los. Miała  
swoje zwyczaje, podobnie jak 
ludzie z Jej otoczenia. Sposób, 
w jaki rozmawiała, pracowała, ba-
wiła się na zaręczynach z Józefem, 
galilejska codzienność, mogłyby po-
wiedzieć więcej niż sąsiadki. To Jej 
Nazaret: serce domu, przestrzeń go-
ścinna dla Pana – otwarta i goto-
wa podejmować Go podobnie jak 
robił to Patriarcha Izraela, jeśli pa-
miętamy, co się działo w najgorętszej 

porze dnia, gdy Bóg pod postacią 
trzech przybyszów przebywał w go-
ścinie u Abrahama (Rdz 18). 
Także i Ona zachowała w sobie 
Jego pokój. Była w tym czystość 
nadprzyrodzona, która pozostała  
sekretem Jej i Boga. Ten pokój, 
to pozdrowienie, ta łaska i decyzja, 
by Jemu służyć, by się nie zbunto-
wać, nie zdezerterować, były za-
pewne zawsze tarczą w duchowej 
walce, w traumatycznych przeży- 
ciach, kiedy Ojciec wszystko ocalał  
dzięki zaufaniu, wierności Umiło-
wanej. 
Z Nazaretu, ze źródła, przedziwnej 
komunii i zaślubin, gdzie wola cór-
ki Izraela łączy się z wolą Najwyż-
szego, Ona sama wyjdzie kiedyś 
do świata. 
To była prawda, nie fantazja ani  
naiwność młodej panny z galilej- 
skiej wioski. Anioł był konkretną 
rzeczywistością, miał imię. Zapew-
nił, że została ukochana i obdarowa-
na. Osłonięta Duchem otrzymuje dar 
odwagi; ocala Ją i prowadzi Jahwe. 
Wszystko, co usłyszała, uwierzytel-
nia się w postaci poczętego w Niej 
Jezusa.

Eksplozja łaski

Dowiedziawszy się, że zostanie  
matką Mesjasza, biegnie w góry,  
do Ain-Karem, do Elżbiety. Na  
ślepo wypełnia obietnice Przy-
mierza, wędruje „w ciemno” do  

miasta rodu swego męża, do Da-
widowego Betlejem. Już bez Józefa  
sama pójdzie za Jezusem do innych 
miejscowości. Bracia (kuzyni, ro-
dzina z Nazaretu) nie rozumieją Jej  
Syna, który według nich „oszalał”. 
Któregoś dnia, stojąc na zewnątrz in-
nego domu, gdzie otacza Go tłum, 
jest niby z krewnymi, Jego „braćmi”, 
ale przecież osobno. Czy nie staje się 
zakładniczką rodzinnych, męskich 
decyzji? Aby Go powstrzymać, być 
może uciekają się do szantażu w Jej 
imię – matki, która z nimi przy-
szła (zapisali to wydarzenie wszy-

scy trzej: Łk 8,19-21; Mt 12,46-50;  
Mk 3,31-35). 
Usłyszała wtedy: Moją matką i mo-

imi braćmi są ci, którzy słuchają sło-

wa Bożego i wypełniają je (Łk 8,21). 
Ktoś przekazał im taką odpowiedź 
Jezusa, bo przecież Jej nie trzeba  
było tego mówić. 
Ile razy wędrowała z Nazaretu do  
Jerozolimy! Jak co roku z Józefem 
na święto Paschy. Także wtedy, 
gdy szli razem ofiarować w nie-
mowlęctwie Jezusa, a potem odna-
leźć dorastającego Syna. Na koniec 
z apostołami do Wieczernika. I tam, 
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za mury miasta, gdzie Go straci, 
gdzie jak Matka uczniów otrzy-
ma pod krzyżem „nowego syna” 
(Od tej godziny uczeń wziął Ją do sie-

bie – J 19,27). My już wiemy, że tam 
doczeka się zmartwychwstania, 
zesłania Ducha Pocieszyciela. Po-
dobno w Jerozolimie albo Efezie za-
kończyła swoje życie na ziemi. 
Dom i lata spędzone z Jezusem 
w Nazarecie pozostały miejscem 
młodości, serdecznych chwil, pięk-
nych wspomnień rodzinnych, bło- 
gosławieństwa i wiary, z którego  
Bóg wyprowadza Maryję tak jak 
Abrahama. Jej duszę przebijał 
miecz (aby na jaw wyszły zamysły 

serc wielu – Łk 2,35) – podobnie jak 
Jego Serce (J 19,34). 
Nazaret brzemienny radością i nie-
pokojem Maryi jest jakby bramą 
Ziemi Świętej. Jest także miejscem 
rodzącej się wspólnoty wiary (łac. 
domus ecclesia). Święta Rodzina  
stawała się tutaj, w swoim domu, 
pierwszym Kościołem (Ojciec Twój 

i ja z bólem serca szukaliśmy Cie-

bie – Łk 2,48; Potem poszedł z nimi  

i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. 

A Matka Jego chowała wiernie wszyst-

kie te wspomnienia w swym sercu –  
2,51).

Wyjdziesz za mnie?

We włosko-niemieckim filmie 
z 2012 roku w reż. G. Campiotti  
Maria z Nazaretu znajduje się wzru-
szająca scena, w której Józef zdoby-
wa się na odwagę, by powiedzieć: 
Wiele domów postawiłem w moim 

życiu, ale od kiedy Cię ujrzałem,  

zrozumiałem, dlaczego było ich aż tyle. 

Żebym potrafił zbudować dom godny 

Ciebie. Wyjdziesz za mnie..., Mario?.
W latach 80. XIX wieku w Nazarecie  
odkryto fragmenty domostwa. Zna-
lezisko dokładnie opisał w 1936 
roku jezuita i architekt Henri Senes, 
a jego nieopublikowane w całości  
notatki i szkice posłużyły współcze-
snym ekspertom. W 2015 roku bry-
tyjski profesor Ken Dark pracujący 
z zespołem archeologów potwier-
dza: jest to dom rodziny żydowskiej, 
być może mieszkanie rodziny Jezusa.
Stwierdzono, że dom pochodzi  
z I wieku. Wtedy został opuszczo-
ny. Na jego miejscu powstał cmen-
tarz i kamieniołom. Po czterech 
wiekach postawiono tu pierwszy 
kościół. W znalezisku zachowały się 
drzwi do jednej z izb, pokoje i scho-
dy prowadzące przy ścianie na pię-
tro. Dwupiętrowy dom wznosiły 
ręce dobrego fachowca, możliwe, 
że prace budowlane prowadził oj-
ciec Jezusa, gdyż w tamtym czasie 
łączono umiejętności cieśli, stola-

rza, bednarza wykonującego sprzęty 
domowe, budowniczego. Pomiesz-
czenia mieszkalne zostały wyku-
te w skale wapiennej. Badacze 
odnaleźli tu przedmioty codzienne-
go użytku – wrzeciono, fragmenty 
garnków wapiennych. Czy należały 
do Maryi? Naczyń z wapienia uży-
wali przecież Żydzi, bowiem ten 
materiał nie stawał się według ich 
przekonań nieczysty. 
Możemy przylgnąć wzrokiem do  
murów sprzed dwóch tysięcy lat, 
gdzie kładły się cienie spracowa-
nych dłoni. Przy schodach, które 
ukazują się naszym oczom, dotyka-
my skraju szaty Jezusa.
Nie wiadomo, czy ktoś nie uczynił 
w tym domu świętego miejsca, zo-
stawiając przedmioty, które mogły 
należeć do Matki Jezusa. Czy wy-
znawcy pierwszego Kościoła chcie-
li mieć w tej izbie swój „święty kąt” 

– prawdziwy ikonostas, sanktu-
arium, gdzie kontempluje się ciszę 
domu Pana i Jego rodziny?

Ciało i krew z Nazaretu

Ewangelista wspomina, że Synowi  
odebrano wszystko. 
Zanotował to nie kto inny jak ten, 
który został z Matką: Żołnierze zaś, 

gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego sza-

ty i podzielili na cztery części, dla każ-

dego żołnierza po części; wzięli także 

tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale 

cała tkana od góry do dołu. Mówili więc 

między sobą: „Nie rozdzierajmy jej, ale 

rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć”. 

Tak miały się wypełnić słowa Pisma: 

Podzielili między siebie szaty, a los rzu-

cili o moją suknię. To właśnie uczyni-

li żołnierze (J 19,23-24; Ps 22,19). 
Rozdzierając Jezusowe ubranie, 
skradziono ostatnie Jego rzeczy, 
które jeszcze w Wieczerniku miał 
na sobie. Oprawcom żal było rozry-
wać tkanej w całości tuniki. Dłonie, 
które tkały, nadając materii deli-
katne piękno, obdarowały Go taką 
tuniką, jaką pod płaszczem zszy-
tym z kilku kawałków płótna no-
sili arcykapłani. Zakrwawione ręce 
chciwie wyciągnięte po łupy chwy-
tały całość, by dla zysku nie naruszyć 
wartości odzienia po egzekucji (Jeśli  

bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty!  

Grota Zwiastowania NMP, Nazaret
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Łk 6,29). Sprofanowana bielizna  
Syna, trofeum, które wpadło w ręce 
jednego z katów, przypomina, że 
niedawno ludzie prosili, żeby przy-

najmniej frędzli Jego płaszcza mogli się 

dotknąć; a wszyscy, którzy się Go do-

tknęli, zostali uzdrowieni (Mt 14,36). 
Tunika była całością, integralną 
jak ludzkie ciało. Nie miała począt-
ku ani końca; tak mogły wyglą-
dać małe dzieła sztuki świątynnej, 
których splot oddaje harmonię, 
doskonałość. Pod matczynymi pal-
cami tkała się miłość pełna Boga. 
W Nazarecie od początku był w Jej 
woli i dziełach Pan – Pełnia Łaski. 
W tym momencie tak samo, gwał-
townie inna „szata” Pana została  
rozerwana nadnaturalną siłą: A oto  

zasłona przybytku rozdarła się na dwo-

je z góry na dół; ziemia zadrżała i skały 

zaczęły pękać – Mt 27,51). Tę zasło-
nę, jak pisze francuski biblista - oj-
ciec Fryderyk Manns OFM, o której 
mowa we wszystkich ewangeliach 
kanonicznych, oddzielającą Miej-
sce Święte od Najświętszego, rów-
nież tkać miała niegdyś młodziutka  
Miriam wraz z rówieśnicami, prze-
bywając w Świątyni Jerozolimskiej 
do osiągnięcia dwunastego roku  
życia. 
Rozdarte i wydane szaty Boże! Ta-
jemnica Nazaretu nabiera wielkie-
go znaczenia pod krzyżem. 
Charakterystyczne dla Ewangelii  
Janowej są obrazy światła, które 
odsłania prawdę. Te konotacje przy-
bliżają czytelnikom Jezusa, Prawdę 
i Światło, a więc pełną jawność –  
widzimy to we fragmentach J 1,9 i 14,6. 
Tymczasem w wydarzeniach Golgoty  
powraca postać Niewiasty osłonię-

tej mocą Najwyższego (Łk 1,35).  
Niosła Ona Jezusa ludziom – od 
Nazaretu po krzyż. Szatą Miriam 
było i jest także światło, moc Du-
cha (Niewiasta obleczona w słońce 

– Ap 12,1).
„Nazaret” w sercu Matki Ukrzyżowa-
nego po raz drugi doświadcza trzę-
sienia ziemi. Z przeszłości zdaje się 
dobiegać niezrozumiała, wyszydzo- 
na teraz obietnica: a Ja w trzech 

dniach wzniosę ją na nowo (J 2,19). 
Echem odbijają się od ściany bólu  
słowa z wysokości: Pan Bóg da Mu  

tron Jego praojca, Dawida. Będzie pa-

nował nad domem Jakuba na wieki, 

a Jego panowaniu nie będzie końca  
(Łk 1,32-33).

Niebo rozerwane 

Od góry do dołu, z góry na dół... 

Zerwanie zasłony oddzielającej lud  
od Jahwe i podzielenie się ostat-
nią własnością (Wj 22,26: jedyna  

jego szata i jedyne okrycie jego ciała) 
to przedziwny znak odsłonięcia  
nieba: On rozciągnął niebiosa jak 

tkaninę i rozpiął je jak namiot miesz-

kalny (Iz 40,22); Odziany we wspa-

niałość i majestat, światłem okryty jak  

płaszczem (Ps 104,1).
Tkanina osłaniająca Przybytek na  
ziemi i tunika osłaniająca Ciało  
ludzkie pochodzą z Nazaretu, od 
Miriam. Anonimowe wrzeciono  
odnalezione w nazaretańskiej izbie 
milczy, ale jego fizyczna obecność 
sprawia, że można tam usłyszeć tak-
że płacz Jej serca i szept Boga.
Osłaniać była w stanie Ta, która ko-
cha najbardziej na świecie, a Jej łzy 
przesiąknęły tunikę. Tkaninę, któ-
ra miała posłużyć Jezusowi podczas 
pierwszej Eucharystii i na ostat-
niej drodze, przygotowała z czuło-
ścią, uśmiechem. Może rozważała: 
Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie  

i serce twoje  (Mt 6,21). Czy 
przemknęła myśl, że to przed-
śmiertna koszula Syna? Jej Nazaret 

– modlitewna izdebka, ukryte życie 
– pozostał za zamkniętymi drzwia-
mi, lecz otworzył drzwi do nowego  
świata. 

***

[…] dziełem też rąk Twoich są niebiosa.

One przeminą, ale Ty zostaniesz

i wszystko jak szata się zestarzeje,

i jak płaszcz je zwiniesz,

jak odzienie, i odmienią się.

Ty zaś jesteś Ten sam, a Twoje lata się 

nie skończą (Hbr 1,10-12).

Aneta M. Krawczyk,  absolwentka 

polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim, 

redaktor w wydawnictwie 

ekonomiczno-prawniczym, 

autorka artykułów i recenzji
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