
świat misyjny

Dwa stoły

Święta Bożego Narodzenia nie-
wątpliwie kojarzą się z rodzinną 
atmosferą, choinką, Pasterką, 

a przede wszystkim ze spotkaniem przy 
rodzinnym stole. W tym czasie stół staje 
się bardzo ważnym elementem wyposa-
żenia domu. W noc wigilijną nakrywa 
się go świątecznym obrusem, rozkłada 
na nim odświętną zastawę. Skrzętnie 
liczy się wszystkie osoby biorące udział 
w kolacji, dokładając jedno wolne nakry-
cie dla wędrowca. Jakże wielkie byłoby 
zdziwienie, gdyby tej nocy zapukał ktoś 
do drzwi i poprosił o wspólne przeżycie 
tego czasu. Patrząc na pusty talerz tej 
nocy, zapewne przywołujemy w pamięci 
wszystkich tych, którzy z nami zasiadali 
do stołu w Wigilię, a których Pan Bóg 
powołał do siebie, na swoją ucztę nie-
biańską. Pamiętamy wtedy szczególnie 
o naszych rodzicach, którzy przekazali 
nam depozyt wiary i tradycji. Pamiętamy 
o rodzeństwie, z którym razem dorasta-
liśmy. Pamiętamy o dzieciach, którym 
nie było dane dalej, wraz z nami kroczyć 
po ziemskich drogach. Każda bliska nam 
osoba trwale zapisała się w naszej pamięci 
i jej oblicze odbija się w pustym talerzu.

Pisząc te słowa, staję się takim wę-
drowcem, który wprasza się do Waszego 
domu, aby wspólnie z Wami cieszyć się 
radością tej nocy, kiedy odwieczne Sło-
wo stało się jednym z nas, dzieląc z nami 
ludzką dolę. W tym czasie nie ma zna-
czenia odległość, gdyż jest ona jedynie 
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świat misyjny

Republika Boliwii:

p ➤ owierzchnia: 1 098 581 km² (28. miejsce 

na świecie)

l ➤ udność: ok. 10,5 mln (82. miejsce na świecie), 

w tym: Indianie Keczua 30%, Metysi 30%, 

Indianie Ajmara 25%, biali 15%

s ➤ tolica: Sucre (konstytucyjna), La Paz (admi-

nistracyjna)

j ➤ ęzyki urzędowe: hiszpański, ajmara, keczua

r ➤ eligie: katolicy 95%, protestanci 5%

j ➤ ednostka monetarna: boliviano (BOB)

d ➤ ochód krajowy brutto (PKB) na osobę: 2 532 

USD (2012 r.)

przelicznikiem dystansu fizycznego, a nie 
duchowego.

Kiedy w Polsce na ulicach leży śnieg, 
a szyby okienne mróz zdobi pięknymi mo-
zaikami, w Coripata, gdzie obecnie pra-
cuję, panuje iście letnia pogoda. Śniegu 
nikt nigdy tu nie widział, a temperatura 
w lipcu, spadająca zaledwie poniżej 10 
st. C, jest prawdziwą zmorą tutejszych 
mieszkańców.

Święto Bożego Narodzenia nieroze-
rwalnie łączy się z poprzedzającym je 
dniem Wszystkich Świętych i Zadusz-
nym, również gromadzącymi rodziny 
wokół stołu. W wierzeniach kultury In-
dian Ajmara, wśród których pracuję, tego 
dnia dusze zstępują na ziemię. W tym 
celu cała rodzina zbiera się w domu lub 
na cmentarzu, aby wspólnie z duszą tej 
osoby przeżyć ten dzień. Na cmentarzu 
nad grobem lub w domu, w wejściowym 
pokoju, stawia się duży stół i nakrywa go 
czarnym obrusem. Do nóg przywiązuje 
się trzcinę cukrową, która przybywającej 
duszy ma dać ochłodę cienia. Na stole 
stawia się talerz z ulubioną potrawą zmar-
łego i pieczywo o ludzkich kształtach, 
będące widzialną formą zmarłych, tzw. 
Tantawawa (dziecko), Antachachi (doro-
sły), Tatawila (kobieta). Bardzo ważną 
rolę odgrywa escalera, czyli wykonana 
z pieczywa drabina, po której dusza 
schodzi z nieba. Przy fotografii zmarłego 
stawia się także zapaloną świecę, która 

ma go prowadzić do życia wiecznego. 
W zamian za modlitwę przy stole dostaje 
się coś z jego bogatej zawartości, przez 

co uczestniczy w przeżywaniu śmierci 
bliskiej dla tej rodziny osoby.

Zwyczaje Ajmara znacząco różnią się 
od naszych, Indianie ci nie obchodzą 
Wigilii Bożego Narodzenia. Jest jed-
nak stół, który zawsze łączy. Nie służy 
on jedynie do wygodnego spożywania 
posiłku, ale przede wszystkim jest symbo-
lem towarzyszenia, miejscem spotkania 
osób – tych bliskich i tych dalekich, także 
zza światów.

Niech spotkanie przy stole w gro-
nie najbliższych będzie prawdziwym 
spotkaniem z Jezusem, który każdego 
roku na nowo rodzi się dla nas, abyśmy 
z miłością Go przyjęli. Przychodzi jako 
małe Dziecię, gdyż widok bezbronnego 
dziecka może otworzyć nawet najbardziej 
zatwardziałe serca.

Obyśmy potrafili Go rozpoznać na no-
wo w naszym sercu i w drugim człowieku, 
do którego On nas posyła.
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Przygotowanie stołu ku pamięci zmarłego, nad jego grobem, na cmentarzu 
w Huayrapata

Coripata
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