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Zamyślić się na chwilę

W okolicy Święta Epifanii, gdy pamięć  
o wydarzeniach sprzed wieków przywodzi 
na myśl wędrówkę mędrców za gwiazdą  do 
judzkiej krainy, przywołuję obraz współcze-
sny, moje doświadczenie sprzed kilku lat: 
drogę znad Morza Martwego do Jerozolimy 
położonej 8oo m npm. Trakt wiedzie przez Pu-
stynię Judzką. Trzeba pokonać różnicę 1200 
m, ponieważ Morze Martwe leży w czterystu-
metrowej  depresji. Uświadamiam sobie, ile 
trudu podejmowali ci, którzy szli za gwiazdą, 
ile wysiłku kosztowało samego  Pana Jezusa 
przemierzanie wzdłuż i wszerz Ziemi Świętej. 
Gdy widać zarys Miasta, przewodnik każe za-
trzymać autobus i czyta Psalm 122: „Uradowa-
łem się, gdy mi powiedziano: do domu Pana 
pójdziemy! Stanęły stopy nasze w bramach 
twych, o Jeruzalem! Jeruzalem! Zbudowane 
jak miasto, całe w jedno zespolone, do które-
go pielgrzymują  plemiona Pana (...) Proście 
o pokój dla Jeruzalemu! Niech żyją w spoko-
ju ci, którzy cię miłują! Pokój niech panuje  
w murach twoich”.

Jestem w Yad Vashem. Pastor czyta Psalm 
130: „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie! 
Panie! Wysłuchaj głosu mojego! (...) W Panu 
pokładam nadzieję, dusza moja żyje nadzie-
ją. Oczekuję słowa jego” ( Ps 130, 1-2.5). 

Na początek – zwiedzanie muzeum po-
święconego pamięci półtora miliona  pomor-
dowanych żydowskich dzieci. Czuję się jak  
w  bezkresnej czeluści. Półtora miliona światełek  
i muzyka poważna. Wzruszenie potężne. Rzecz 
zafundowana przez Abrahama i Edytę Spiegel, 
którzy przeżyli selekcję w obozie koncentracyj-
nym w Auschwitz; na ich oczach zginął syn, 
Uziel. To imię oznacza gwiazdę niebiańską. Te-
raz świeci tu tyle gwiazd. Żadne słowa nie są 
w stanie oddać  bólu tamtych dni. W synago-
dze, której podłogę stanowi mozaika złożona  
z sześciu milionów fragmentów ceramiki, tylu, 
ilu Żydów zginęło podczas II wojny świato-
wej, uwagę skupiają tablice z nazwami obo-
zów koncentracyjnych. Dokumentacja wstrzą-
sająca.

Siadam na ławce i myślę o wojennych lo-
sach mojej rodziny i swych korzeniach po ką-
dzieli. Także o tym, że nie kroczę wyłącznie 
tropem mędrców ze Wschodu, nie stąpam tyl-
ko śladami Chrystusa, ale i ludu wybranego, 
jego burzliwej, bolesnej historii i teraźniejszej 
egzystencji, przesyconej tragedią konfliktu 
palestyńsko-izraelskiego.  Tymczasem siedzę 
na ławce, starszy Niemiec koło mnie. Nie-
oczekiwanie zaczyna się tłumaczyć z wojen-
nych poczynań swoich przodków, ich udziału  
w walkach na Bałkanach, z tego, co oznacza 
dla żołnierza rozkaz... Nie czuję satysfakcji, 
tylko przejmujący ból. Błękitne niebo Jerozo-
limy nad nami, Niemcem i Polką, kilkadzie-
siąt lat po wojnie. Rozmowę zamyka długie 
milczenie.  W sercu słyszę błaganie psalmisty 
Dawida, tak teraz aktual-
ne: „Boże, wybaw Izraela 
od wszelkich niedoli jego!” 
 Ps 25,22
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