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Piotr Palik  

Opowieść bożonarodzeniowa 

 

„Święta to czas magiczny. Pełen radości i życzliwości. Ludzkie serca stają się wtedy 

bardziej wrażliwe na krzywdę ludzką. Z okien domów słychać kolędy. Ludzie radośnie 

oczekują przyjścia Jezusa, przygotowując w międzyczasie świąteczne kolacje i pakując 

prezenty, które niedługo znajdą się pod choinką. Święta to też czas miłosierdzia Boga…” 

- Czy mógłbyś na chwilę przestać chrzanić i dać się nacieszyć tym tak zwanym „magicznym 

czasem”!? 

Ebenezer zamilkł zaskoczony. 

- Marek, daj chłopakowi spokój – powiedział siedzący obok Marka staruszek. 

- Zamiast gadać głupoty mógłby przypilnować ogniska. Jeśli zgaśnie, zamarzniemy tu  

na amen. 

- Przepraszam, chciałem tylko wnieść trochę świątecznego nastroju do naszej wieczerzy 

wigilijnej – młody Ebenezer był lekko zażenowany. 

- Świąteczny nastrój, tak? Chyba już dzisiaj mówiłem, gdzie mam te całe święta, ale mogę 

specjalnie dla panicza Ebenezera powtórzyć jeszcze raz… 

- Naprawdę nie trzeba, Marku – powiedział dobitnie starzec o imieniu Wodzisław. – 

Wszyscy wiemy, że jesteś uprzedzony do świąt, ale nie oznacza to, że możesz psuć humory 

innym. 

- Co? Jest jakieś 15 stopni na minusie, my siedzimy przed marnym ogniskiem z patyków  

i gazet, a nasza wigilijna kolacyjka składa się ze znalezionych w śmietniku resztek. A ja 

mam dbać o dobry humor jakiegoś bezdomnego? 

- Nie dramatyzuj, bywało gorzej – Wodzisław roześmiał się. – Poza tym dzisiaj to ja serwuję 

kolację – wyjął z kieszeni swojej kurtki zawiniątko. – Spotkałem rano grupę harcerzyków. 

Podarowali mi trzy puszki fasoli. Może jednak Ebenezer ma trochę racji i w święta coś 

jednak otwiera ludzkie serca? 
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- A może Ebenezer jest jeszcze głupim i naiwnym dzieciakiem wierzącym w jakieś bzdury 

wyssane z palca? 

- Możesz przestać się mnie w końcu czepiać!? – krzyknął młody chłopak. 

- Nie wierzysz mi? Chłopcze, widzisz tego mężczyznę w czarnym garniturze – Marek 

wskazał na człowieka wsiadającego do samochodu. – Dla niego nie jesteś nawet „bliźnim  

w potrzebie”, bliżej ci do bezpańskiego kundla żebrzącego o jedzenie – Wodzisław 

westchnął ciężko, ale nic nie powiedział. – Posłuchaj, może jeszcze na to nie wpadłeś,  

ale oni nas nie chcą. Jesteśmy robactwem toczącym to miasto. Każdy tylko marzy, żeby 

usunąć z ulic taką szumowinę jak ja czy ty. 

W tym momencie zauważyli przechodzące przez ulicę Wolską dwie starsze panie. 

Rozmawiały i śmiały się głośno, najprawdopodobniej zmierzały na pasterkę. Pan Wodzisław, 

jako człowiek kulturalny, wstał, by je powitać i życzyć wesołych świąt. Obie panie 

raptownie odwróciły głowy i szybko odeszły. „Że też Pan Bóg pozwala żyć takim 

darmozjadom” – usłyszeli od pospiesznie oddalających się kobiet. 

- Ot i masz – chodzące wzory miłosierdzia – zakpił Marek i zaczął wraz z Wodzisławem 

opróżniać puszkę fasoli. - Święta nie dla nas. Ta cała atmosfera bliskości, dawanie 

prezentów, przebaczanie bliźnim, to nie dla nas… to przeznaczone dla ludzi takich jak tamte 

kobiety. My możemy tylko pokornie czekać na resztki ze świątecznych stołów. W święta 

dużo się mówi o potrzebujących, więc każdy rzuca jakiś ochłap, byle tylko szybko zasiąść 

przy stole ze swoją idealną rodziną… 

- Może i ludzie nie są miłosierni… - powiedział zamyślony Ebenezer - ale podobno jest 

Osoba, która  jest samą miłością. Która to godzina? 

- Dochodzi północ. Po co ci to wiedzieć? 

- Idę do kościoła – powiedział Ebenezer wstając. 

- Jak dla mnie możesz iść nawet do diabła – zakpił Marek. 

 

Ebenezer wszedł do kościoła. Był to ogromny budynek z okazałym ołtarzem i dużą 

ilością oszałamiających witraży. Nawet szopka zbudowana przez parafian rozmiarami 
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przypominała prawdziwą szopę. Kilka minut przed pasterką było tutaj jednak dość ciasno. 

Ebenezer, otoczony setką ludzi, szybko zatęsknił za wolną przestrzenią, znajdującą się  

za masywnymi drzwiami kościoła. Jednak przybywający wciąż na pasterkę parafianie 

skutecznie uniemożliwiali mu ucieczkę. Nie miał innego wyboru, mógł tylko stać i biernie 

czekać na rozpoczęcie liturgii.  

Równie nieswojo co Ebenezer czuli się parafianie zebrani wokół wyróżniającego się 

gościa. Mimo ciasnoty wokół bezdomnego pojawiła się pusta przestrzeń wypełniona tylko 

potępiającymi spojrzeniami wystrojonych wiernych. Ta sytuacja przytłoczyła go jeszcze 

bardziej. Rozglądając się w panice dookoła, nagle dostrzegł przestrzeń, w której nikt się nie 

tłoczył. Ruszył w tym kierunku. Większość zgromadzonych osób sama odsuwała się z drogi. 

Kiedy dotarł już na miejsce, okazało się, że stały tam konfesjonały. Zanim w pełni pojął,  

co robi, już klęczał na stopniach jednego z nich. 

- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

- Na wieki wieków. Amen. 

- No więc ostatni raz u spowiedzi byłem… Szczerze mówiąc, to nie pamiętam – Ebenezer 

głośno przełknął ślinę. – Miesiąc, dwa, czas szybko zleciał… 

- … 

- W każdym razie, odkąd wylądowałem na ulicy nie było jakoś okazji, by wstąpić  

do kościoła. Kiedy jest się bezdomnym, wizja Boga jakoś się rozmywa w obliczu codziennej 

walki o przeżycie. 

- … 

- Przepraszam, to mogło zabrzmieć niegrzecznie. Po prostu mam zepsuty humor. 

- Jak to? Przecież jest Boże Narodzenie, najradośniejszy czas w roku. 

- To zależy dla kogo. 

- Myślałem, że dla wszystkich ludzi. 

- No właśnie, ale ja nie jestem nawet człowiekiem, tylko niepotrzebnym brudem miasta. 

- Każdy człowiek jest dzieckiem naszego Pana… 
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- Ale nie każdy musi się żywić jedzeniem ze śmietnika! – Ebenezer przerwał księdzu 

mocnym uderzeniem pięści w konfesjonał. – Nie każdy musi poniżać się przed swoimi 

starymi znajomymi, prosząc o schronienie w mroźną noc i nie każdy słyszy dźwięk 

zatrzaskiwanych przed nosem drzwi! 

- … 

- Jak może się czuć ktoś taki jak ja? Szczur, menel, żul, śmieć… imion więcej niż miał nasz 

dobry Pan! Tylko, że Jego kochają, zapraszają do domów, a mnie nienawidzą! Za co? Czy 

prosiłem się na ten świat?! – przy konfesjonale zapanowała cisza, po policzku Ebenezera 

pociekła łza. – Czy to moja wina, że miałem ojca alkoholika? Czy to moja wina,  

że w dzieciństwie straciłem matkę w wypadku? To wszystko dostałem gratis w ramach 

miłosierdzia bożego? – cisza nadal panowała. – Nic ksiądz nie powie? Przyzwyczaiłem się 

do tego. Jakoś łatwiej jest mówi szczęśliwym ludziom o szczęściu w niebie,  

niż odpowiedzieć komuś takiemu jak ja, dlaczego Bóg o nim zapomniał. 

Niespodziewanie dla Ebenezera zza krat konfesjonału dał się słyszeć głos: 

- Spójrz na tych wszystkich ludzi zebranych dzisiejszej nocy w kościele. Jak uważasz, który 

z nich jest lepszy w oczach Boga od ciebie? 

- Chyba każdy – Ebenezer rozejrzał się po kościele – choćby tamta rodzinka z dwójką dzieci 

albo babcia z różańcem w ręce i ksiądz odprawiający Mszę. 

- Słuchaj mnie uważnie, synu – Ebenezer przybliżył głowę do siatki dzielącego go od głosu. 

– Żadna z osób tu zgromadzonych nie jest od ciebie lepsza, a raczej każda jest równie ważna 

jak ty. 

- Ale też żadna nie musi spędzać świąt na ulicy. 

- Jeśli szukasz sprawiedliwości, znalazłeś się dzisiaj we właściwym miejscu. Jedyną formą 

sprawiedliwości, jakiej kiedykolwiek doświadczy człowiek, jest ta pochodząca od samego 

Boga. Nie jesteś zły, a już na pewno nie jesteś odpowiedzialny za zło, które Cię spotkało. 

Jesteś natomiast odpowiedzialny za to, że nadal uważasz się za kogoś gorszego. Dla Boga 

nie liczy się to, czy jesteś bogaty, czy biedny. On kocha zarówno pijanych ważniaków 

przychodzących na pasterkę, jaki marznącego bezdomnego przeklinającego Boga. Kocha 
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wszystkich. Tylko, że to od człowieka zależy, czy zechce przyjąć Jego miłość. Święta  

to okres cudów, jakkolwiek sztampowo by to nie brzmiało. Przemyśl to sobie,  chłopcze. .. 

Żałuj za grzechy. 

 

Słowa księdza bardzo poruszyły Ebenezera. Następnego dnia udał się więc  

do kościoła, w którym wczoraj się spowiadał. Szybko przemknął do zakrystii. 

- Szczęść Boże. 

- Szczęść Boże, w czym mogę pomóc? – proboszcz był zajęty segregowaniem dokumentów, 

jednak znalazł czas, by uśmiechnąć się do przybysza. 

- Chciałem zapytać, który z księży wczoraj podczas pasterki spowiadał w prawym skrzydle 

kościoła. Chciałbym z nim zamienić kilka zdań. 

Dość zdziwiony proboszcz wezwał do siebie starszego kościelnego. Prowadzili  

ze sobą żywą wymianę zdań, często gestykulując i spoglądając w stronę Ebenezera. 

Wreszcie proboszcz odwrócił się w stronę przybysza, kościelny zaś wzruszył ramionami  

i zaczął sprzątać biurko, spoglądając ukradkiem na Ebenezera. 

- Jest pewien problem w tej kwestii…- proboszcz podrapał się po łysiejącej głowie. – 

Mianowicie, nikt nie spowiadał podczas pasterki 

- Ale jak to? Przecież wyraźnie słyszałem każde słowo, dostałem rozgrzeszenie! – Ebenezer 

zwrócił się ku kościelnemu, ten jednak szybko uciekł wzrokiem. 

- Nie mogę pomóc w tej kwestii… Wiedziałbym, gdyby ktoś spowiadał, ale wszyscy księża 

odprawiali Mszę. 

- Dziwne… No cóż, to chyba nie będę już przeszkadzać… Dziękuję za poświęcony czas  

i życzę wesołych świąt. 

- Wesołych świąt i niech Bóg będzie z tobą, chłopcze – powiedział ksiądz, odprowadzając 

Ebenezera do drzwi i zamykając je za nim.  

– Czyżby zdarzył się tutaj świąteczny cud? – spytał proboszcz zerkając na kościelnego. 

- Albo trafił nam się kolejny wariat – odpowiedział mężczyzna. 
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„… Miłosierdzia Boga możemy doświadczyć każdego dnia. Jest ono z nami, kiedy 

wszystko idzie po naszej myśli i kiedy cały świat jest przeciwko nam. Nie zawsze potrafimy 

je w pełni poczuć, co nie znaczy, że go nie ma.  

Moje Boże Narodzenie już od pewnego czasu pełne jest radości płynącej bezpośrednio 

od samego Boga. Wszystkim czytającym te słowa chciałbym życzyć, by w te święta również 

poczuli miłość płynącą od naszego Ojca. Wesołych świąt, kochani!” 

 

Ebenezer 
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