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"Ziarno" a wizja Trójcy Świętej siostry Łucji
(uzupełnienie do wcześniejszej wersji pracy pt.: "Ziarno Naszego Dobra")
Andrzej Żórawski
Przebywając w klasztorze w Tuy (Hiszpania), siostra Łucja (wizjonerka z Fatimy) miała w dniu
13 czerwca 1929 r. wizję Trójcy Świętej. Oto jak wspomina ją Łucja:
"Uprosiłam u mych przełożonych i mego spowiednika zezwolenie na odprawienie godziny św.
każdej nocy z czwartku na piątek od 11 do północy. Jednej nocy byłam sama. Uklękłam przy
balaskach w środku kaplicy, aby odmówić modlitwę Anioła. Ponieważ czułam się zmęczona,
wstałam i modliłam się dalej z podniesionymi rękami. Paliła się tylko wieczna lampka. Nagle
zrobiło się jasno w całej kaplicy wskutek nadprzyrodzonego światła. Na ołtarzu pokazał się
jasny krzyż sięgający aż do sufitu. W jaśniejszym świetle można było zobaczyć w górnej części
krzyża oblicze i górną część ciała człowieka. Nad piersią, gołąbka również ze światła. A do
krzyża przybite ciało drugiego człowieka. Trochę niżej bioder w powietrzu wisiał kielich i
wielka Hostia, na którą spadały krople krwi z oblicza Ukrzyżowanego i z jednej rany piersiowej.
Z Hostii spływały te krople do kielicha. Pod prawym ramieniem krzyża stała Najświętsza
Maryja Panna. Była to Matka Boska Fatimska ze swym Niepokalanym Sercem w lewej ręce, bez
miecza i róż, ale z cierniową koroną i płomieniem. Pod lewym ramieniem krzyża wielkie litery
jakby z czystej wody źródlanej biegły na ołtarz tworząc słowa: Łaska i Miłosierdzie.
Zrozumiałam, że została mi przekazana tajemnica Trójcy Przenajświętszej. I otrzymałam
natchnienie na temat tej tajemnicy, którego mi jednak nie wolno wyjawić."
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Jak to opisałem we wnioskach pracy pt.: "Ziarno Naszego Dobra", poszczególne składniki
"ziarna" są podkreślane lub wspomagane przez jedną z Osób Trójcy Świętej. Wyjątek stanowi
trójkąt Wiary-Nadziei-Miłości, którego składniki podkreślają jednocześnie wszystkie trzy
Osoby. Potraktuję to jako założenie pozwalające do prowadzenia dalszych rozważań i
znalezienia symbolicznych związków wynikających z konstrukcji "ziarna" z wizją siostry Łucji.
Punktem wyjścia niech będzie również przedstawiona w pracy o "ziarnie" analiza męki i śmierci
krzyżowej Chrystusa i wynikający z tej analizy wniosek, że "przez Krzyż" Duch Prawdy ukazał
nam światło Wiary-Nadziei-Miłości, które prowadzi nas do życia wiecznego w Miłości, a
Miłosierdzie Boże do tego życia dopuszcza. Jeśli Duch Prawdy, Duch Święty wypełnił tak
ważną dla nas misję w czasie męki Zbawiciela to musiał być On wówczas szczególnie
ujawniony. Na Krzyżu, podobnie do pryzmatu, który rozczepia i ujawnia nam barwy światła,
nastąpiło ujawnienie Boga. Składniki podkreślane przez Ducha Świętego są widoczne w modelu
"ziarna" od strony krawędzi Wolności i Chęci Pomocy, co na poniższym rysunku zaznaczyłem
kolorem niebieskim.

Kiedy więc składniki Ducha mogą się całkowicie ujawnić? Jest to możliwe gdy "ziarno"
zostanie otworzone i rozpostarte od dolnego wierzchołka Chęci Pomocy w którym spotykają się
Wolność(D)-Wierność(D) z Poszanowaniem(O)-Przebaczeniem(S) i Miłosierdziem(S)Łaskawością(O). Litery w nawiasach oznaczają która Osoba Trójcy Świętej podkreśla dany
składnik lub łącznik: O-Ojciec, S-Syn, D-Duch. Wierzchołek ten jest szczególnie związany z
dobrocią w modelu "ziarna", bo wpisują się w niego: przykazanie - czcij ojca swego i matkę
swoją, błogosławieństwo dla miłosiernych i owoc Ducha Świętego - dobroć (wnioski pkt. S).
Rozpostarcie "ziarna" szczególnie uwidacznia składniki podkreślane przez Ducha i powoduje,
że Pokój i Miłość stają się jak gdyby uwolnione i rozszerzają się w otaczającą przestrzeń.
Rozpostarcie "ziarna dobra" Jezusa nastąpiło na Krzyżu. Po słowach wypowiedzianych przez
umierającego Jezusa "Boże mój, czemuś Mnie opuścił" , a następnie "Ojcze, w Twoje ręce
powierzam ducha mojego" Ojciec z Wiarą-Nadzieją-Miłością i podążający za nim świetlisty
gołąbek - Duch Prawdy z Chęcią Pomocy opuszczają ciało Syna ale nie odłączając się od niego
rozpościerają Mądrość Bożą. Powoduje to, "rozciągnięcie" Sprawiedliwości, Cierpliwości i
Chęci Wzajemności, które są podkreślane przez Ojca. Takie rozpostarcie "ziarna" rozłącza je w
kilku wierzchołkach i eksponuje niektóre błogosławieństwa, owoce i przykazania oraz
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szczególnie ujawnia Roztropność-Uczciwość. Składniki te łączą rozszerzające się: Pokój i
Miłość. Przedstawia to poniższy rysunek.

Porównując "rozpostarty model ziarna" do obrazu zgodnego z wizją siostry Łucji można
stwierdzić, że widoczne jest podobieństwo treści związanej z "rozpostartym ziarnem" do
symboliki obrazu. Napis GRATIA ET MISERICORDIA - Łaska i Miłosierdzie pod lewym
ramieniem Krzyża odpowiada położeniu lewego ramienia "rozpostartego ziarna", który tworzą
składniki Miłosierdzie(S) i Łaskawość(O) połączone błogosławieństwem dla miłosiernych pierwszy gwóźdź. Prawe ramię "rozpostartego ziarna" tworzą Poszanowanie(O) i
Przebaczenie(S) ("Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią") połączone przykazaniem: czcij
ojca swego i matkę swoją - drugi gwóźdź. Przykazanie przypomina o miłości jaką mamy
zachować i pielęgnować w stosunku do naszych rodziców, bo to im zawdzięczamy, że
jesteśmy. Zauważmy, że na obrazie Trójcy Świętej pod prawym ramieniem Krzyża stoi Matka
Boża, a nad ciałem Jezusa widoczna jest postać Ojca. Ale czy ramię to dotyczy tylko rodziców
Jezusa? Kluczem mogą być słowa Jezusa które skierował do Nikodema: "Zaprawdę, zaprawdę
powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego"
(św. Jan 3:1-8). Przychodząc na świat nie wybieramy rodziców rodzimy się "z wody".
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Dorastając i dojrzewając duchowo wybieramy braci i siostry w duchu, wybieramy rodziców
duchowych - rodzimy się powtórnie w Duchu. Duch otacza wtedy nasze serce jak woda, tak jak
otaczała nas woda w łonie matki. Krzyż wskazuje na rodziców naszego ducha, którymi są Bóg
Ojciec i Matka Boża. Jezus staje się przez ten wybór naszym bratem pierworodnym, a wszyscy
święci to nasi bracia i siostry. Może wydawać się dziwnym to połączenie ale przecież wielu było
w historii ludzi, którzy wybrali takich właśnie rodziców i o których można powiedzieć to
"siostra, brat naszego Boga". Ludzie ci zauważyli w swoich sercach ten uwolniony składnik
Ducha Prawdy jakim jest Roztropność z łącznikiem Uczciwość oraz owocami Pokój i Radość.
Kierowani tą Roztropnością otwierali swoje serca na Łaskę i Miłosierdzie Boże. Takie
otworzenie serc jest największym aktem Roztropności jaki człowiek może dokonać. Dokonała
tego Maryja poprzez swoje "Tak". Jej ufność Bogu i roztropny wybór spowodował że, Matka
Boża ukazuje nam swoje Niepokalane Serce, a dzięki niemu swoje odnowione ciało żyjące
przez ofiarę Syna. Prawy bok Syna został przebity na Krzyżu. Wypływająca z niego i z oblicza
Ukrzyżowanego krew obmywa Hostię i spływa do kielicha. Zauważmy, że Prawda w
"rozpostartym ziarnie" znajduje się również po jego prawej stronie. Jezus został wydany przez
Żydów na ukrzyżowanie ze względu na Prawdę którą głosił, że jest Synem Bożym (św. Mateusz
26:60-66, św. Marek 14:60-64 oraz św. Łukasz 22: 66-71). Prawdę tę udowodniło jego
zmartwychwstanie i Jego liczne objawienia, które miały miejsce w historii chrześcijaństwa.
Hostia to odnowione ciało Chrystusa. Jest ono owocem Miłości, która z Wiarą dotknęła
Mądrości Bożej i za sprawą woli Bożej ma życie wieczne. W "rozpostartym ziarnie" jest to
miejsce spotkania Wolności i Wierności z Mądrością w "jej wnętrzu". Reprezentuje je owocmiłość, który można symbolicznie łączyć z Sercem Jezusa. Krew z Serca spływa do kielicha,
obmywa w Duchu. Otwierając nasze "ziarna dobra", nasze duchowe serca na Łaskę i
Miłosierdzie Boże przez krew Syna przyjmujemy życie wieczne od Boga. To z tego naszego
naczynia dobra jakim jest "ziarno" możemy powstać w odnowionym ciele za sprawą Bożej
Chęci Wzajemności i Jego Sprawiedliwości rozciągniętych i oczekujących Cierpliwie. O
Cierpliwości Bożej przypominają słowa Apokalipsy św. Jana (6:10): "Dokądże, Władco święty i
prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?"
Wskazaniem na Boży dar życia wiecznego w Miłości jest trzeci gwóźdź, który zespala z
Krzyżem nogi Jezusa, zespala Ojca i Syna (Porządek(O) i Radość(S)) przypominając
jednocześnie o Bożej Prawdzie i o końcu naszej ziemskiej wędrówki, bo już dalej o własnych
siłach pójść nie możemy: "błogosławieni którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni", a
także: "pamiętaj abyś dzień święty święcił". Kto tak czyni, postępuje roztropnie.
Z "rozpostarcia ziarna" widać również, że Chęć Bycia, która istnieje w naszym ludzkim
"ziarnie" zostaje otworzona przez opuszczające je składniki Ducha: Roztropność i Uczciwość.
Zwolnione pole zostaje wypełnione przez Mądrość. Czy można z tego wnioskować, że Bóg jest
bytem nie mającym Chęci Bycia? Wskazówką w tym rozważaniu może być odpowiedź jakiej
udzielił Mojżeszowi: "JESTEM, KTÓRY JESTEM", a więc niezniszczalny i ponadczasowy. Czy
Bóg zatem może wszystko z wyjątkiem jednego: nie może przestać istnieć?
"Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego,
dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa." - (Pierwszy List Św. Piotra Apostoła 1:23)
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