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SHALOM
Zofia Małożewska

Co się za tym słowem kryje?
To najcudowniejsze słowo jakie znam!
Jest pozdrowieniem „pokoju”, który
daje Jezus!

A

ntysemityzm jest grzechem. Biblia
ostrzega: ludzie żywiący silną niechęć do Żydów, gnębiciele Judy
będą wytępieni (Iz 11,13). Co Bóg myśli
o nienawiści do Żydów i jakie są jej konsekwencje?
Jest to pytanie najwyższej wagi. Świadczy o tym fakt, że Bóg
włącza ten temat do swojej pierwszej rozmowy z Abrahamem:
Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających
przeklinać będę (1 Mż 12,1.3).
Bez wątpienia przekleństwo
Boga jest dla człowieka największą tragedią. Do problemu antysemityzmu Biblia nieustannie
powraca w swoich księgach.
W Księdze Liczb, jest historia Balaka, króla który stanął na drodze
Izraela, kiedy szedł on z Egiptu.
Człowiek ten wynajął pogańskiego proroka Bileama, aby przeklinał Izraela
za pieniądze. Jednak, mimo wysokiej zapłaty, prorok go nie przeklął, gdyż sam
Bóg mu to uniemożliwił. Świadczą o tym
słowa Bileama: Jakże mam przeklinać
kogo Bóg nie przeklina? (4 Mż 23,8).
Oto na-kazano mi błogosławić, on
pobłogosławił, ja tego nie odmienię (4
Mż 23,20). Błogosławieni są, którzy cię
błogosławią, a przeklęci, którzy cię
przeklinają (4 Mż 24,9).
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Również Księga Estery zawiera wątek
antysemicki przytaczając opowieść o losie pewnego Persa - Hamana, który dążył
do zagłady Żydów perskich wiele wieków
temu: Powiesili tedy Hamana na szubienicy, jaką przygotował dla Mordochaja (Est 7,10). Także Księga Wyjścia
zawiera historię faraona, który nie chciał
wypuścić Bożego ludu, utonął ścigając
Izraela, który wyszedł z „wielkim dobytkiem”.
Następnie Hitler i naziści przez okropną nienawiść planowali „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”, tj. całkowite
usunięcie Żydów z oblicza ziemi. Właściwie diabelski spisek był o wiele szerzej

zakrojony, gdyż naziści zamierzali rozprawić się również z całą cywilizacją judeochrześcijańską, ale dla nas istotne jest to,
że również i Hitler zginął, popełniając
samobójstwo w swoim podziemnym bunkrze w Berlinie.
Mniej więcej w tym samym czasie włoski faszysta Mussolini zginął rozszarpany
przez tłum na ulicach Rzymu, co przypomina koniec Izebel zjedzonej przez psy
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zgodnie z przekleństwem proroka. Niewątpliwie najskuteczniejszym chwytem
twórców propagandy jest posługiwanie się
wierutnym kłamstwem. Żydom przypisywano wszystko, co opaczne, toteż odruchową reakcją było obarczanie ich winą
za każdą klęskę naturalną bądź zło społeczne. Nawoływali do tego nawet tzw.
chrześcijanie - „Podpalajcie ich synagogi
i szkoły, także ich domy trzeba zburzyć
i zrównać z ziemią”.

To są przykłady Bożego gniewu, przeciwko tym, którzy żywią nienawiść do
Jego ludu, Izraela. „Panie wygaś nienawiść i pogardę”.
Sposób, w jaki Pan Jezus przedstawia
się na koniec Księgi Objawienia jest
szczególnie piękny: Jam jest gwiazda
jasna poranna (Obj 22,16).
Zofia Malożewska

Leon Krzemieniecki

Wę d r ó w k i
śl a d e m
C h r ys t u sa

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.
Ewangelia Mateusza 17,22

Byłem w Gaju oliwnym,
szukałem miejsc, gdzie drzemali
znużeni apostołowie.
Gdzie, przed nadejściem męki,
Modliłeś się do Ojca.
Gdzie Cię uwięziła
ludzka zdrada i zawiść.
Przeżywałem zdarzenie,
jak naoczny świadek.
Odurzał zapach oliwek
po niedawnym deszczu.
Usiadłem i zasnąłem.
Przyśniłeś mi się, Jezu,
jednak w wielkiej jasności
Zmartwychwstania.
Leon Krzemieniecki
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SMUTEK
Zofia Małożewska

K

ażdy bywa smutny. Zdarzało się to
również wiernym Bogu z czasów
biblijnych. Biblia mówi, że jeśli
przedstawiasz w modlitwie swoje troski
i smutki - pokój Boży przewyższa wszelką myśl, będzie strzegł twego serca
i władz umysłowych (Flp 4,7). Nigdy nie
lekceważę potęgi modlitwy, wylewam
przed Bogiem serce i proszę, by pomógł
mi rozpoznać przyczynę smutku.
Zofia Małożewska
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Agnieszka Ściepuro

życiowa
konieczność

przynajmniej raz w tygodniu
pojawia się w kościele
podparty na lasce

usztywniony
niemiarowo stuka
drobnym krokiem
po kamiennej posadzce
jak zwykle
dużo wcześniej
zajął miejsce

zawsze w tej samej ławce
nieruchomy
patrzy w punkt

97-letni były kapitan SS
w czterdziestym czwartym
brał udział w masakrze
ponad trzystu osób
głównie Żydów
decyzją włoskiego sądu
odbywa karę
dożywocia
może opuszczać
areszt domowy

jeśli zachodzi
życiowa konieczność

Agnieszka Ściepuro
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W s z y st k o , c z ym j e s te m
Wszystko, czym jestem
ma wypływać z Ciebie, mój Boże.
Wszystko, czym będę
masz ustalać Ty, mój Boże.

Wszystko, co czynię
ma służyć Tobie, mój Boże.

Wszystko, o czym myślę
ma zataczać kręgi wokół Ciebie,
mój Boże.
Wszystko, co czuję
ma miłować Ciebie, mój Boże.
Wszystko, czego pragnę
ma znajdować ujście w Tobie,
w Tobie, moim Bogu.
Amen.
Sylke-Maria Pohl
Tłumaczył ks. Jan Krzywoń
Hannover, 23 lutego 2011 r.
***

Z a tr z ym a j s i ę . . .

Zatrzymaj się raz w ciągu dnia,
weź serce w Twoje ręce.
Przysłuchaj się jego biciu i dziękuj
Bogu, że możesz czuć i miłować.
Zatrzymaj się raz w ciągu dnia,
weź Twoje życie w obie ręce jako
kosztowny dar i dziękuj Bogu, że
cudownie zostałeś stworzony.

Zatrzymaj się raz w ciągu dnia,
ukryj Twoją fantazję, Twego twórczego
ducha w Twoich rękach i dziękuj Bogu
za wszystkie skarby, którymi On
Cię obdarzył.
Autor nieznany
Tłumaczył ks. Jan Krzywoń,
Hannover, 4 marca 2011 r.
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