
1. Zamykanie
Spóźnieni, w niedoczasie; przychodzi-
my zbyt późno, by jeszcze zrozumieć. 

CMIDAO GHMERTO, PIEŚŃ Z KO-
ŚCIOŁA SIONI, TBILISI, GRUZJA

2. Bezmiar 
Ten głos mieszka tu od dwóch  
tysięcy lat.

Zdaje się, że jestem już chyba na dobrej 
drodze. 
A przecież w ostatecznym rozrachunku 
wciąż nie uznaję tego świata, 
nie przyjmuję go, choć wiem, że istnieje, 
mimo to nie przyjmuję go wcale.

Wierzę jak dziecko, że przyjdzie czas, 
gdy wszystkie cierpienia zagoją się  
i wygładzą.
Wierzę, że gdzieś pod koniec, u finału 
świata,
w chwili dopełnienia się wieczystej 
harmonii,
zdarzy się i objawi coś tak cennego,  
że starczy dla wszystkich serc,
na ukojenie wszelkiego oburzenia,
na odkupienie wszelkich występków 
ludzkich,
wszystkiej krwi przelanej,
że starczy tego nie tylko na przebaczenie, 
ale nawet na usprawiedliwienie wszy-
stkiego, co się ludziom zdarzyło.
A choćby nawet tak było ja jednak tego 
nie przyjmuję.

Wyobrażam sobie doskonale,  
jaki dreszcz powszechnej radości przeni-
knie cały wszechświat, 
gdy wszystko na niebie i na ziemi zleje się 
w jeden pochwalny hymn 
i wszystko, co żyło i żyje zawoła:
“Sprawiedliwe są zrządzenia Twoje Panie, 
albowiem stały się jawne drogi Twoje”.

I może się istotnie tak zdarzyć, 
że kiedy sam dożyję tej chwili 
albo zmartwychwstanę, żeby ją zobaczyć, 
to może i ja zawołam:
“Sprawiedliwe są zrządzenia Twoje,  
o Panie”, 
ale ja nie chcę wtedy wołać. Chcę tu być, 
gdy wszyscy dowiedzą się naraz,
po co to wszystko tak było. Chcę to sam 
zobaczyć, 
a gdybym przedtem umarł, to niech mnie 
wskrzeszą.

3. Sen Miriam z Magdali

Sen mroczny, tnący jak nóż.

UPALO JESO CHRISTE (CZMIŁUJ SIĘ 
JEZU CHRYSTE), PIEŚŃ Z KOŚCIOŁA 
SIONI, TBILISI, GRUZJA

4. Wołanie śmierci – podróż 

Logos będzie się karmił z ust. Dosko-
nali przez pocałunek poczną i zrodzą. 
Dlatego my sami całujemy się wzajemnie, 
przyjmując poczęcie.

ROMELNI KERUBIMTASA (KTÓŻ 
O OBLICZU ANIOŁA), PIEŚŃ Z KO-
ŚCIOŁA SIONI, TBILISI, GRUZJA

5. Obudź się

6. Błogosławione łono, które  
nie poczęło

Błogosławiony ten, kto stanie na początku, 
pozna koniec i nie zakosztuje śmierci.
Bądźcie odważni, a nawet gdybyście 
zwątpili, miejcie jednak odwagę wobec 
takiej czy innej postaci natury. Kto 
poznał ciało, tego świat nie jest wart.
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7. Płacz Miriam z Magdali

Bóg bowiem daje każdemu takie ciało, 
jakie zechciał.
Nie wszystkie ciała są jednakowe: inne  
są ciała ludzi, inne zwierząt, 
inne wreszcie ptaków i ryb.
Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest 
piękno ciał niebieskich, inne ziemskich.
Inny jest blask słońca, a inny księżyca  
i gwiazd.
Jedna gwiazda różni się jasnością od 
drugiej.
Podobnie rzecz ma się ze zmartwych-
wstaniem.

AMIN, FRAGMENT LITURGII 
GRUZIŃSKIEJ

8. Trzeba nam zmartwychwstać  
w tym ciele, w którym jest wszystko

Choć są tacy, co obawiają się, aby nie 
powstać z martwych nago. Dlatego 
pragną zmartwychwstać w ciele. Nie 
wiedzą, że noszący ciało są właśnie nadzy. 
Mówisz „Ciało nie zmartwychwstanie”, 
lecz odpowiedz mi: „Co zmartwychwsta-
nie?” Mówisz: „Duch jest w ciele, a także 
światłość jest w ciele”. To także Słowo 
jest w ciele, gdyż co powiesz, nie mówisz 
niczego poza ciałem.

Trzeba nam zmartwychwstać w tym ciele, 
w którym jest wszystko.

CMIDAO GHMERTO I KRISTE ARDS-
GAM KWDRETIT, SWAŃSKIE PIEŚNI 
PASCHALNE

9. Młodzieniec w lnianej szacie 
odchodzi  

10. Hesychia

- Skąd przybywasz zabójczyni czło- 
  wieka? Dokąd zmierzasz wymijająca   
  miejsce?
- To, co pochwyciło mnie, zostało zabite,  
  a to, co zwodzi mnie, zostało po-   
  minięte, a moja chciwość zginęła  
  i niewiedza umarła. 
  W świecie zostałam uwolniona ze    
  świata, a w obrazie uwolniona z obrazu. 
- Nie widziałam cię, gdy schodziłaś  
  w dół, teraz zaś widzę, gdy wchodzisz  
  w górę. Jakże więc możesz kłamać,  
  że należysz do mnie?
- Widziałam cię, chociaż ty mnie nie  
  widziałaś, ani mnie nie poznałaś. 
  Byłam dla ciebie ubraniem, a nie    
  poznałaś mnie.
 
DZWIRAGI I KWIRIA, PIEŚNI 
SWAŃSKIE

11. Przygotowanie. Pierwsze

12. Koniec przyjęcia weselnego 

A człowiek, który bez miary
Obsypany twymi dary
Coś go stworzył i ocalił
A czemuż by Cię nie chwalił.
Wielu snem śmierci upadło,
Co się wczoraj spać pokładło.
My się jeszcze obudzili...

13. Uzdrowienie Miriam 

- Nic Cię to nie obchodzi, mnie jednej 
pozostawiłdeś usługiwanie

SZEN GIGA LOBT, FRAGMENT 
GRUZIŃSKIEJ LITURGII

14. Kamienowanie

15. Przybądźcie z nieba na głos naszych 
   modlitw
Mieszkańcy chwały wszyscy Święci Boży. 
Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie,

Z rzeszą zbawionych spieszcie na    
   spotkanie.
Anielski orszak niech twą duszę przyjmie.
Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba,
A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi,
Aż przed oblicze Boga Najwyższego.

16. Przygotowanie. Drugie
Ponowna próba wyjścia do grobu

- Obiecał mnie nauczać, ale nie uczył 
mnie niczego.
Czasem przestawał mówić i z szafy 
w ścianie wyciągał chleb, którym się 
dzieliliśmy. Ten chleb miał naprawdę 
smak chleba. Nigdy już później nie 
odczuwałam tego smaku. Nalewał mnie  
i sobie wino, które miało smak słońca  
i ziemi, na której zbudowano to miasto.
Obiecał mnie nauczać, ale nie uczył mnie 
niczego.
Pewnego dnia powiedział mi: „A teraz 
idź już”. 
Nigdy nie próbowałam go odnaleźć.
Zrozumiałam, że on przyszedł po mnie 
przez pomyłkę.
Czasem nie mogę się powstrzymać, 
aby z lękiem i wyrzutami sumienia nie 
powtarzać sobie po trochu tego, co mi 
powiedział.
- Nie dotykaj mnie. Powiedział, nie 
dotykaj mnie.

17. Chorował Łazarz w Betanii; J, 11

- Chorował Łazarz w Betanii,  
  miejscowości Marty i jej siostry Marii.
- Maria zaś była tą, która namaściła  
  Pana olejkiem i włosami swymi otarła  
  jego nogi. Właśnie jej brat Łazarz  
  chorował.
- A Jezus miłował Martę i jej siostrę,  
  i Łazarza. Siostry zatem posłały do  
  niego wiadomość: Panie oto choruje ten, 
  którego kochasz.
- Kiedy Jezus tam przybył zastał Łazarza  
  już od czterech dni w grobie, a Betania  
  była oddalona od Jerozolimy około  
  piętnastu stadiów.
- Kiedy Marta dowiedziała się, że Jezus  
  nadchodzi, wyszła mu na spotkanie.  
  Maria zaś pozostała w domu. Marta  
  rzekła: Panie, gdybyś tu był mój brat by  
  nie umarł.
- Powiedziała to i odeszła i po kryjomu  
  przywołała swoją siostrę. Kiedy Maria  

  przybyła do miejsca, gdzie był Jezus,  
  ujrzawszy go rzekła: Gdybyś tu był, mój  
  brat by nie umarł.
- Gdybyś tu był mój brat by nie umarł.
- Gdybyś tu był.

KYRIE ELEISON, FRAGMENT LITUR-
GII GRUZIŃSKIEJ Z KOŚCIOŁA 
SIONI, TBILISI, GRUZJA

18. Lament Jezusa – ZAR

19. Consolamentum – list

Kiedy byłem dzieckiem w domu Ojca  
  mego, w Królestwie, 
radowałem się żyjąc w bogactwie  
  i wspaniałości.
Aż moi rodzice wysłali mnie daleko  
  z naszej ojczyzny, ze Wschodu, 
dając mi na drogę ze skarbca brzemię    
  duże, ale do dźwigania lekkie...
Zdjęli ze mnie suknię chwały, 
w którą ich miłość mnie była oblekła 
i płaszcz purpury tak utkany, że był  
  w sam raz na mnie.
I wypisali w moim sercu, abym nie  
  zapomniał:
Zstąpisz do Egiptu i przyniesiesz Perłę...

MEGISTIS PASCHA, PIEŚŃ BIZAN-
TYJSKA Z ATOS  

20. Podniesienie światła. Pieśń wiel-
kanocna z Atos Christos anesti

Niech łaska jak matka zrodzi ich do 
jednego dziecięctwa...

Wszyscy będą posoleni ogniem
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