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Są rzeczy, których nie mogę zrozumieć. 
Miłość i prawda to filary „Wartości chrześcijańskich” (Refleksja: 

„Wartości chrześcijańskie – str.92). 
Bóg jest Miłością; Jezus streszcza dekalog w dwa przykazania miłości:   
„I. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą 

swoją duszą i całym swoim umysłem … 
II. a bliźniego swego, jak siebie samego.  
Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” (Mt 22, 

38-40).  
Pierwsze trzy przykazania dekalogu odnoszą się do pierwszego przyka-

zania miłości, a do drugiego - siedem następnych. Prawdziwy chrześcijanin 
nie ma wrogów, a w każdym razie nikogo nie powinien uważać za swojego 
wroga. Tych zaś, którzy go prześladują (widzą w nim wroga) nie powinien 
im tym samym odwzajemniać, bo Chrystus mówi „Miłujcie nieprzyjaciół 
waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 44). Bardzo 
trudno być prawdziwym chrześcijaninem, ale w Polsce mamy silny Kościół, 
który ma przypominać o obowiązkach chrześcijanina.  

A Prawda? Chrystus powiedział: „Ja się na to narodziłem i na to 
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 14, 37), a także: 
„Ja jestem drogą, PRAWDĄ i życiem” (J 14, 6). Szatan jest kłamcą i ojcem 
kłamstwa (J 8, 44). Swoim życiem, nauką i śmiercią Chrystus pokazał, co 
to jest PRAWDZIWA MIŁÓŚĆ. 

 A teraz rzeczywistość: 
Jarosław Kaczyński nienawidzi Donalda Tuska, wszyscy o tym wiedzą, 

więc członkowie PiS, chcąc przypodobać się przywódcy, wymyślają na 
Tuska coraz obrzydliwsze określenia (nieudacznik, zdrajca, złodziej, leń, 
bandyta – to określenia najbardziej cenzuralne). Że są oparte na kłamstwie, 
wskazuje na to ocena działalności Donalda Tuska jako przewodniczącego 
Rady Europy: jedynie państwo polskie oceniło ją negatywnie; wszystkie 
pozostałe 27 - pozytywnie. Nienawiść do Donalda Tuska, PO i wszystkich 
krytykujących PiS ogarnęła wszystkich PiS-owców. Nic dziwnego, że ci 
wszyscy, obrzucani przez nich błotem, nie pozostają dłużni i narasta fala 
nienawiści. Zbliżające się wybory nasiliły intensywność nienawiści i kłam-
stwa, a prowadzący kampanię wyborczą premier M. Morawiecki, wybija-
jący się w wymyślaniu kłamstw, został nazwany pieszczotliwie: „Mateuszek 
– kłamczuszek”.  



- 226 - 

I niech mi ktoś wytłumaczy, jak to się jest? 
Polska najbardziej katolicki (więc i chrześcijański) kraj w Europie, 

„Przedmurze chrześcijaństwa”. Z Polski wyszedł wielki papież, święty Jan 
Paweł II; w Polsce ok. 80% ludności deklaruje się jako katolicy.   

A dziś Kościół w swej większości popiera PiS, partię, która wnosi do 
kraju nienawiść i kłamstwo. Nic z tego dobrego nie wyniknie, bo to jest 
właśnie WIELKIE KŁAMSTWO (i jego zwycięstwo).  

PRAWDĄ jest, że tego właśnie powinniśmy się bać. 
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