Bóg nie przyjmuje ofiar od tego,
kto nosi w sercu wrogość.
(św. Cyprian)

Bóg stworzył ludzi braćmi, a nie wrogami.
(św. Jan XXIII)

Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić; na rozkład ciała, na śmierć, i trzymaj się przykazań!
(Syr 28, 6)

Nienawiść jest częściej dozgonna niż miłość.
(Stefan Garczyński)

PSALM 97
Dominus regnavit,
exultet terra
Pan nasz, Bóg nasz panuje!
Niech się ziemia raduje
I wyspy niezliczone,
Z wód morskich wynurzone!
Chmury około Niego
I ćmy srogie, a Jego
Majestat wielmozności
Jest na sprawiedliwości

Nie będzie dobry owoc, jeśli złe nasiona;
Nienawiść nie zbuduje,
a gniew nie przekona.
(Wespazjan Kochowski)

I sądzie założony;
Ogień nieugaszony
Przed Nim, który nie żywi,
Kto się kolwiek przeciwi.

Wszyscy, jako was zowie
Ten głupi świat, bogowie,
Wszyscy pozdrówcie Pana
Upadwszy na kolana.

Jasne niebieskie domy
Rozświeciły się gromy
Ognistymi; ujźrzala
Ziemia i strachy drżała.

Słysząc Syjon, że wszędy
Prawdzie dają plac błędy,
Wesołych niewątpliwie
Z tej wieści dni zażywie.

Wysokie górne skały
Tak jako wosk tajały
Od oblicza Pańskiego,
Sprawce kręgu ziemskiego.

Miast żydowskich osady
Będą serdecznie rady
Patrząc na niepojęte
Postępki Twoje święte.

Nieba pięknego siły
Jego świętą sławiły
Sprawiedliwość, a ziemi
Był znaczny cudy swemi.

Boś Ty Pan niezmierzony,
Nad wszytko wyniesiony;
Na ziemi i na niebie
Nie masz Boga prócz Ciebie.

Niech się wszyscy sromają,
Co cześć bałwanom dają,
A chlubią się szaleni
Bogi swymi z kamieni.

My tedy, co pragniemy
Łaski Pańskiej a chcemy
Upodobać się Jemu,
Przeciwiajmy się złemu.
Pan strzeże sprawiedliwych
I broni od złośliwych;
A kto żył w pobożności,
Pewien trwałej radości.
Radujcie się, cnotliwi!
A dokąd nas Pan żywi,
Znać wesołymi rymy
Jego łaskę pomnimy.
Jan Kochanowski

Gdy niewinność jest oskarżona,
pytamy z Piłatem, co uczyniła złego?
A nienawiść woła zajadle: "Ukrzyżuj!"
(ks. Stanisław Jarzyna)

Nienawiść można uleczyć tylko miłością.
(bł. Stefan Wyszyński)

Miłość złych ludzi
kończy się zwykle nienawiścią.
(Francesco Petrarka)

Zgodą najmniejsze rzeczy wzrastają,
niezgoda największe i najsilniejsze obala.
(św. Hieronim)
poniższe 7 zdjęć z fontann na Piazza Navona w Rzymie

Człowieka można zabić: złym słowem, oszczerstwem, szyderstwem, kpiną,
spojrzeniem, ustawiczną dokuczliwością, złośliwością, krzywdą, zawiścią,
nożem, pałką, kulą rewolwerową, pięścią. To jeszcze nie wszystkie
narzędzia zbrodni. Lista ich wydaje się nieskończona.
(o. Władysław Kluz OCD)

PSALM 98
Cantate Domino canticum novum
Nowy monarsze możnemu
Rym zacznicie niebieskiemu;
On sam, jako Bóg prawdziwy,
Niepodobne czyni dziwy.
Ręką to swą tylko sprawił,
Że nas z niewolstwa wybawił;
Jego to moc, Jego siła
Niewysłowiona sprawiła.
Okazał, co może bojem,
Wojując za ludem swojern;
Dał znać, jako sprawiedliwym,
Mszcząc się złych spraw na złośliwym.
Ziścił się w słowie zacnemu
Domowi izraelskiemu;
Dobrodziejstwo Jego wielkie
Oglądały kraje wszelkie.

Ileż to miłośników zwierząt
wilkiem patrzy na człowieka.
(Antoni Regulski)

Panu g'woli, wielka ziemi,
Śpiewaj z mieszkańcy swojemi;
Panu g'woli w lutnie grajcie
I kornet z trąbą sprzągajcie!
Niechaj zagrzmi morze słone
I dusze w morzu zrodzone;
Niech się krąg ziemski raduje
I co się na nim najduje.
Niech przed Pańską oblicznością
Rzeki kleszczą, niech z radością
Góry Pana przywitają:
Czasy wdzięczne nadchadzają.
Idzie, idzie Bóg prawdziwy,
Idzie sędzia sprawiedliwy;
Ten świat prawnie będzie sądził,
A lud wedle prawdy rządził.
Jan Kochanowski

Gdzie brak miłości,
tam na jej miejsce
wchodzi nienawiść i przemoc.
(bł. Jerzy Popiełuszko)

Przyszłość należy do tych, którzy miłują,
a nie do tych, którzy nienawidzą.
(bł. Stefan Wyszyński)

Drzwi niebios są zamknięte dla nienawiści.
W niebie nie ma urazy.
(św. Jan Maria Vianney)

Ludzie przeciwko ludziom

Gdy nie możesz strawić swego wroga,
przejdź na dietę - miłości bliźniego.
(Teofil Janicki)

Złość czy nienawiść?
Czy też ludzka zawiść?
Może z dwojga złego
Popchnąć do tego
By wybrać to co boli
Zamiast pomóc w niedoli
By być górą
I z odjechaną furą
Niszczyć dobroci drogi
Wylewając ciemności pożogi
Które prowadzą do tego
Że jasno ? szare jest dzisiaj niebo
Że ludzie przeciwko ludziom
W swoich fachach się trudzą
By jeden był lepszy od drugiego
Pilnując tylko nosa swego
Nie licząc się z niczyim zdaniem
Pan dla mnie jest zwykłym draniem
Dążąc po trupach do celu
Jak się nie podoba to spadaj cwelu
Wina wódki i piwnego chmielu
To uciecha ludzi wielu
Którym w głowie się poprzewracało
Co ma być i tak się stało
Ból rozpacz mroku pejzaże
Chce by zniknęły te fałszywe twarze
Ja im pokaże?
Więcej złości
Więcej przykrości
Mocy wrodzonej
I duszy straconej
Chęci niszczenia
Z braku sumienia
Z powodu dumy
O co te szumy?
Jak i tak ten przekaz nic niewarty
Będzie jak kartka na strzępy podarty
Bo prawda jest jedna i prawda jest taka
Rodak nie lubi swojego rodaka
Sąsiad z sąsiadem są sobie wrodzy
I to nie koniec jest moi drodzy
Bo albowiem głębszy sens ma cała ta opowieść
I zaraz spróbuje wam tego dowieść
Że ten utwór dość wulgarny
W swych przekazach dość nachalny
Jest nie tylko o wrogości ludzi
Lecz też o agresji która wrogość budzi.
Maksimus 426
http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/ludzieprzeciwko-ludziom-352819

A tu widok ‘tolerancji’ z plakatu uroczy,
gdy konkurentowi politycznemu wydłubuje się oczy.
(pw)

zdj. pw

PSALM 101
Misericordiam et iudicium cantatabo
Ciebie, o Boże niezmierzony,
Brzmieć będą moje wdzięczne strony,
Ciebie, dobrego nad dobrymi,
A surowego nad grzesznymi.
Do tegom zawsze był chętliwy,
Jakoby żywot wieść uczciwy;
Zdarz tylko, Panie, słudze swemu
A chciej dopomóc ku dobremu!

Zawsze miernota i głupota
nienawidzi wszelką wyższość i talent.
(ks. Józef Łoziński)

Serce niewinne chcę zachować
I wszelkich się spraw złych warować.
Przewrotni łaski mej nie mają,
Próżno się na mię oglądają.
Niepobożnego nienawidzę,
Złoczyńcą, jako żyw, się brzydzę;
Nieprzyjacielem mię poczuje,
Kto pokątnie o ludziech żuje.
Z hardym nie wytrwam ani z tymi,
Którzy brakują podlejszymi.
Cnotliwy przy mym boku śledzie,
Niewinny, ten mnie służyć będzie.
Miejsca w mym domu nie zagrzeje,
Kto fałszem robi; tej nadzieje
Kłamca niech będzie, że z mej strony
Nie ma być nigdy poważony.
Koniecznie na to się usadzę,
Że wszytki grzeszne z świata zgładzę,
A miasto Pańskie tak umiotę,
Że nie zostawię, jeno cnotę.
Jan Kochanowski

Wrogowie narodowego bytu są prawdziwie straszni,
bo są ukryci w tajnikach naszego ludzkiego serca.
(św. Albert Chmielowski)

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia i dobór cytatów: Jan Nitecki
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