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Ludzie złej i dobrej woli 

 

Rozważania adwentowe w duchu sprawiedliwości i prawdy. 

Realizując podstawowy cel statutowy Stowarzyszenia 

Sprawiedliwość i Prawda jakim jest realizacja nakazów 
ewangelicznych w duchu prawdy i miłości , zastanówmy się jak 
wykonywane to jest w naszej Ojczyźnie uważanej za 
chrześcijańską.. 

Rozważania opieramy na treści Biblii , a w szczególności na 
słowach Chrystusa / Mat.13/ : „ Dlatego w podobieństwach do nich 
mówię, bo patrząc, nie widzą , i słuchając nie słyszą ani nie 
rozumieją . I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada 

: 

Będziecie stale słuchać , a nie będziecie rozumieli;                                                                     
będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie.                                                                     
Albowiem otępiało serce tego ludu,                                                                                               
uszy ich dotknęła głuchota,                                                                                                        
oczy swe przymrużyli ,                                                                                                                      
żeby oczyma nie widzieli ani uszami nie słyszeli ,                                                                                                 
i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się,                                                                                                        
A ja żebym ich uleczył.” 

http://www.nwsd.pl/
javascript:void(0)
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Wydaje się, że powyższe słowa doskonale pasują do społeczeństwa 
polskiego w aktualnej sytuacji polityczno – społecznej , gdzie 
populistyczne frazesy i obietnice przyjmowane są jako prawdziwe , 
w myśl zasady ' ciemny lud to kupi „ . Przykładem niech będzie 
niezrealizowana deklaracja Prezydenta RP - czyli coś zdecydowanie 
ważniejsze od obietnicy wyborczej . 

Przypominamy, że prezydencki projekt ustawy - o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych ; z dnia 29 listopada 2015 roku uznano za mało 

wartościowy i nie rozpatrzono , pomimo upływu dwóch lat ! Druk sejmowy nr 51 

czekając na rozpatrzenie jest dobitnym lekceważeniem Prezydenta - pierwszego 

Obywatela RP i reprezentanta wszystkich Polaków. Ten stan rzeczy wskazuje 

pośrednio czym jest tak zwany szary człowiek w Polsce, kiedy nie szanuje się w 

sposób należyty Prezydenta RP. Jak to ma się do podstawowego przykazania 

nakazującego miłość do Boga i bliźniego. 

Rozważając życie w aspektach przestrzegania przykazań zawartych w Dekalogu 

nasuwają się następujące spostrzeżenia: 

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną . Niestety dla wielu Bogiem 

stała się MAMONA. Pismo Święte mocno i jednoznacznie stanowi : / Mt 6,24/ 

Nie możecie Bogu służyć i mamonie ; /1 Tymoteusza 6.10/ Albowiem 

korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, niektórzy ulegając jej , zboczyli 

z drogi wiary … ' . W innym miejscu Biblia / Hebrajczyków 13;5 /mówi : 

„Prowadźcie życie wolne od umiłowania pieniędzy... ' alternatywne tłumaczenie 

: „ Niech życie wasze wolne będzie od chciwości …„ To właśnie Mamonie 

wielu rodaków podporządkowało swoje egoistyczne i konsumpcyjne życie. 

Pismo poucza nas, że dwom Bogom służyć nie można. Czy nie jesteśmy 

obłudnikami jak faryzeusze? To do nich Jezus skierował te słowa /Mat.15/ 

Obłudnicy! Dobrze prorokował o Was Izajasz w słowach: Lud ten czci mnie 

wargami , ale serce ich jest daleko ode mnie, Daremnie mi jednak cześć oddają, 

głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. 

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. Powoływanie się na 

Boga stało się już obsesyjne w pewnych kręgach społecznych i politycznych . 

Bóg , Honor, Ojczyzna . Połączenie Boga z pozostałymi pojęciami znaczeniowo 

w zdaniu niemal tak samo ważnymi , jest deprecjacją czci ,jaka należy się Bogu. 

Jaki honor mają ci, którzy przyrzekali chociażby kwotę wolną od podatków 

wynoszącą 8 tysięcy złotych. Mają pełnię władzy i nic konkretnego nie zrobili w 

tej wyjątkowo słusznej sprawie. Prezydencki projekt ustawy - o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych ; z dnia 29 listopada 2015 roku 

uznano za mało wartościowy i nie rozpatrzono ! Druk sejmowy nr 51 czekając 
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dwa lata na rozpatrzenie jest dobitnym lekceważeniem Prezydenta - pierwszego 

Obywatela RP i wszystkich Polaków.   

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Ograniczenie święcenia tego dnia do 

biernego uczestnictwa w nabożeństwie niedzielnym i to zbyt niskiego odsetka 

rodaków nie jest spełnieniem tego przykazania. Powszechnym zjawiskiem jest, 

że po wyjściu z nabożeństwa jego uczestnicy nie potrafią omówić czytanej 

Ewangelii oraz homilii. Bezbłędnie opowiedzą za to, kto ze znajomych był na 

mszy i jak był ubrany . Śpiew jest coraz mniej słyszalny. Nowy Testament jest 

mało czytany w domach , a jego treść słabo znana rodakom. Z autopsji 

wiadomo, że komentarz internetowy zawierający nie zmanipulowany , ciągły , 

kilku zdaniowy cytat z Biblii miał około 10 razy mniej głosów aprobaty od 

głosów sprzeciwu . 

4. Czcij ojca swego i matkę swoją. Dawna polska forma zwracania się do matki 

„ Pani matko „ znana jest obecnie jedynie z dawnych przekazów piśmiennictwa. 

Podobnie na Śląsku zanikła grzecznościowa forma „Wy” tak zwane „dwojanie”, 

jako wyraz szacunku. W to miejsce weszły obcesowe odzywki wszelakiego 

typu, łącznie z obrzydliwymi określeniami i złorzeczeniami. Wtóruje temu w 

sposób pośredni władza, która uczyniła Ojców i Matki będących emerytami 

swoistymi dziadami . Tak więc dziadek jest znaczeniowo bliski – dziadowi. A 

wszystko za sprawą niskich waloryzacji emerytur i rent nie pokrywających się z 

rzeczywistą inflacją. Każdy rok przebywania na emeryturze to niższa pozycja w 

rodzinie, za dodatkową sprawą postępujących chorób . Rosną wydatki związane 

z zakupem leków, wizytami u lekarzy , / niekiedy wysoko płatnymi prywatnymi 

przez osoby chcące za wszelką cenę jeszcze żyć / . Ojciec i matka w 

przeogromnej większości to bohaterowie minionej pracy za marne pieniądze, 

twórcy podstaw obecnej jakości życia . Obecnie rodzice zamiast czci , zajmują w 

rodzinie ze względu na pozycję finansową i ogólny upadek wiary - miejsce 

ostatnie. 

5 Nie zabijaj. Chwalebna walka o życie poczęte nie może nam przysłonić wielu innych 

negatywnych zjawisk związanych z przekraczaniem tego przykazania. Jak to jest, że w 

Polsce gdzie jest 95 procent chrześcijan, trzeba oprócz prawa boskiego, państwowych 

regulacji prawnych zakazujących aborcji ?. Po transformacji ustrojowej obserwujemy 

znaczący wzrost samobójstw .  

W 2016 r. Komenda Główna Policji odnotowała 9 tys. 861 prób 
samobójczych, z tego 5 tys. 405 osób odebrało sobie życie . Dla 

porównania w wypadkach drogowych zginęło ponad 3 tys. osób . Te 
dane są w odniesieniu do samobójstw zaniżone . Statystyki nie 

uwzględniają wszystkich prób samobójczych, gdy interweniuje 

pogotowie ratunkowe oraz sytuacji, kiedy w wyniku podjętej próby 
samobójczej dochodzi do zgonu w szpitalu oraz samobójstw obywateli 
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polskich dokonanych za granicą . Rok miniony nie był wyjątkowy , w 
2013 roku dokonano 6097 samobójstw, a w 2014 roku – 6165. 

Samobójstwo to najdobitniejszy dowód na tragedię bliźniego 
spowodowaną przez społeczeństwo. Oznacza to ,że 

współodpowiedzialność / wina/ spada na otoczenie. Ostatnie 

samospalenie człowieka w Warszawie było wyrazem jego protestu oraz 
celowości działań na rzecz przeobrażenia niesprawiedliwych układów 

społecznych. Przemilczanie problematyki samobójstw , jako pochodnej 
depresji jest grzechem zaniechania nie tylko władz i mediów , ale całego 

społeczeństwa. Nadzwyczaj trudna sytuacja finansowa oraz kiepskie 
zdrowie wielu emerytów , a zwłaszcza wdów skłania do uznania jako 

słusznego stwierdzenia , że na szeroką skalę mamy do czynienia z 
ukrytą eutanazją. Statystyko określają liczbę zgonów sprawcą której 

jest smog , a nieznane są liczby zgonów w ramach ukrytej eutanazji. 
Nie sposób nie wspomnieć o znacznej liczbie zabijanych dzieci, które są 

ofiarami bezlitosnych układów w jakich żyją. 

6. Nie cudzołóż. Grzech cudzołóstwa jest tak powszechny , że dostrzegany jest 

jako zło tylko przez mniejszą część polskiego społeczeństwa.Dane liczbowe 

obrazujące ten stan rzeczy są porażające. Wystarczy porównać liczbą 

zawieranych małżeństw z rozwodami na przestrzeni okresu powojennego i tak / 

w tys./ : 1950 rok - małżeństwa 267 , rozwody 11.0 ; 1970 rok - małżeństwa 280, 

rozwody 34,6; 1990 rok - małżeństwa 255 , rozwody 42,4 ; 2010 rok – 

małżeństwa 228 , rozwody 61,3 . Dalsze lata to kontynuacja generalnego spadku 

liczby zwieranych małżeństw przy wzroście liczby rozwodów. W 1980 roku co 

20 obywatel polski rodził się poza małżeństwem , w 2015 roku było to już co 4 

dziecko w sumie ponad 90 tysięcy urodzeń . 

7. Nie kradnij. Wojna i najbliższe lata po niej generalnie zrównały Polaków w 

zakresie posiadanego majątku , który w wielu przypadkach ograniczał się do 

mało wartościowych dóbr osobistego użytku. Transformacja ustrojowa w 

wyniku wysprzedaży większości majątku narodowego za 10- 15 procent jej 

wartości / patrz K. Poznański „Wielki przekręt” / ponowie uczyniła ogromną 

większość Polaków biednymi. Pozbawiono /okradziono / ich wtedy z wcale 

niemałej cząstki przypadającego im ogromnego majątku ogólnonarodowego . W 

wyniku przeobrażeń kilkanaście osób ma obecnie majątek równoważny stanowi 

posiadania kilku milionów Polaków . W bieżącym roku uchwałą Sejmu 

przyznano emerytom górniczym rekompensatę za zabrany / ukradziony / węgiel 

w naturze, równoważny wartościowo 3,5 letniemu okresowi jego pobierania. 

Skalę wyrządzonej krzywdy obrazuje fakt, że statystyczny deputatobiorca ma 

przed sobą około 20 lat życia. Problem okradania tych emerytów z praw 

nabytych szczegółowo omawiany jest na stronie www.nwsd.pl – pożegnanie 

deputatów ?! . Na domiar złego dalsze pognębienie tej grupy bliźnich wynika z 

http://www.nwsd.pl/


 

 
Paweł Helis,  - Prezes; tel. 515 192 278; Rudolf Kołodziejczyk, - Sekretarz; tel. 602 393 299     

KRS: 0000422603;  REGON 242982168, Bank PKO BP 15102024720000670204143624 

uregulowań anty smogowych wymuszających wielotysięczne inwestycje na 

wymianę urządzeń grzewczych oraz przejście w wielu przypadkach na droższe 

paliwo. Proces rozwarstwiania się majątkowego rodaków pogłębia się z każdym 

rokiem. Aby mieć, należy nie dać tego co się należy - poprzez zaniżona płacę 

lub wprost zagarnąć. Afer związanych z zagarnięciem mienia nie trzeba 

przywoływać , bo są powszechnie znane. Ludowe porzekadło : Siódme nie 

kradnij , ale co widzisz zagarnij „ wykonane było i w dalszym ciągu jest w całej 

rozciągłości. Jak odnieść się do miesięcznych zarobków byłych posłów PiS / tys. 

zł / : W. Jasiński 140 - Orlen , A. Jaworski 100 – PZU, M. Kraczkowski 116 – 

PKO, J. Kurski 52 – TVP , M. Sadurska 90 - PZU ; źródło: www.sokzburaka .pl 

. Ile na tych stanowiskach zarabiali odpowiednicy w czasach PRL ?! Z kolei 

porównując te zarobki ze średnimi emeryturami lub rentami, nie można kryć 

oburzenia. Charakter opracowania nie pozwala na szersze omówienie innych „ 

owoców spółkowania” byłych i obecnych władz. Polska przoduje w okradaniu 

dzieci przez jednego z rodziców. Alimentów nie płaci około 80 procent 

zobowiązanych, głównie ojców. , co stanowi ponad 300 tysięcy osób . Długi z 

tego tytułu przekraczały w 2016 roku ponad 11 miliardów złotych ! W 

wypracowywaniu różnych sposobów uchylania się od alimentów uczestniczy 

mnóstwo osób: nowe partnerki, rodzina , znajomi , a nawet pracodawcy 

umożliwiając im pracę na czarno. W tym kontekście program 500 + jest 

swoistym przerzucaniem opłat alimentacyjnych na społeczeństwo , głównie na 

dziadków i babcie , które swoje dzieci wychowali większym wysiłkiem w 

trudniejszych warunkach . 

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Człowiekowi 

łatwo uwierzyć w to czego pragnie. Czyni to go bezbronnym wobec 

tendencyjnych ,wybiórczych informacji zawierających cząstkę prawdy i duży 

ładunek agresywności . Takie informacje są wszechobecne w środkach 

masowego przekazu . Towarzyszy temu język nienawiści, który stał się 

powszechny w polskich mediach. Przykładem jest serwowanie mieszkańcom 

Polski informacji o ruchach separatystycznych na Górnym Śląsku. Ostatnio 

celuje w tym „Gazeta Polska' , a w niej R.Czarnecki piewca mitów o Śląsku. 

Problem w tym, że tubylcy o tym by nie wiedzieli , gdyby nie spreparowane 

odkrywcze informacje nijak mające się do rzeczywistości. Już kilka lat temu 

założyciel Ruchu Autonomii Śląska – R. Kołodziejczyk posiadający legitymację 

nr 1 tego stowarzyszenia ,w swojej broszurze „Naród Śląski „ wydanie II 2012 

rok ,stwierdził : „Kto oskarża Ślązaków o separatyzm , czyni to zapewne po 

uprzednim przyjęciu ,że są oni idiotami ( lub odwrotnie ). Podobnie ma się 

sprawa z występowaniem , w domyśle w znaczącym stopniu na Górnym Śląsku 

„opcji niemieckiej '. W liście otwartym w sprawie dezintegracji społeczeństwa w 

metropolii katowickiej z 2013 roku – patrz www.nwsd.pl / do Metropolity 

Katowickiego – Wiktora Skworca i Redaktora Naczelnego Gościa Niedzielnego 

http://www.nwsd.pl/
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wnioskowano o rozpowszechnienie gotowych opracowań , nieznanych ogółowi 

społeczeństwa , a w tym : Stanisław Adamski ; Biskup Katowicki i wielki 

patriota, „Pogląd na rozwój sprawy narodowościowej w województwie śląskim 

w czasie okupacji niemieckiej. Domówienie z dnia 22.XI. 1945 r.” 

Zastanawiające jest dlaczego władze zarówno państwowe jak kościelne do 

chwili obecnej nie dotarły z prawdą o uwarunkowaniach dotyczących sprawy 

narodowościowej na Śląsku w czasie okupacji do przeciętnego Polaka – brak 

wiedzy o Volksliście. Aktualnie bulwersująca jest sprawa pozbawienia czci 

Jerzego Ziętka najlepszego wojewody polskiego po odzyskaniu niepodległości . 

Po ich owocach poznacie ich. Te słowa w odniesieniu do wojewody J. Ziętka 

społecznika bez reszty oddanego dobru społeczeństwa , mającego osiągnięcia na 

każdym polu działania oznaczają , że mamy do czynienia z haniebnym 

naruszeniem ósmego przykazania. Sytuacja taka powoduje nieuzasadnione 

napięcie społeczne i jest czynnikiem dezintegrującym ludność zarówno na 

Śląsku jak i w skali całego kraju. Pozwala to stwierdzić, że powszechne 

przyzwolenie na mówienie fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu 

ma swoje źródło we władzy wszelkiej maści od państwowej począwszy na 

kościelnej skończywszy. Fałszywe świadectwo przeciwko bliźniemu zawierają 

nieprawdziwe lub zmanipulowane informacje. Społeczeństwu wmawia się, że 

wzrost gospodarczy zawdzięcza się rządowi lub przedsiębiorcom , pomijając 

faktycznych twórców wzrostu produktu krajowego czyli wszystkich ludzi pracy 

Nie bez winy jest społeczeństwo , które poprzez grzechy zaniechania nie daje 

świadectwa prawdzie w stopniu należytym. 

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Przykazanie to bezpośrednio nawiązuje 

do przykazania 6. Nie cudzołóż. Chrystus stanowczo i jednoznacznie określił 

ramy cudzołóstwa , odrzucając możliwość poślubienia osoby rozwiedzionej bez 

popełnienia grzechu. Liczby obrazujące masowość grzeszników z tego tytułu 

podano już powyżej. W przykazaniu niniejszym mieszczą się również pożądania 

skierowane do osób tej samej płci, pedofilia, gwałty , molestowania seksualne i 

wszelkie wymuszenia temu towarzyszące. Przeogromny odsetek filmów 

zawierający te treści , nie zawiera należytego potępienia czynów grzesznych. Co 

więcej spotykamy przyzwolenie lub wręcz popieranie nie stosownych praktyk. 

Zepsucie występujące w tym zakresie w telewizji i innych środkach masowego 

przekazu nie spotyka się z protestami lub co najmniej z wyrażaniem oburzenia. 

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Przykazanie to dobitnie akcentuje , że 

sam zamiar zawłaszczenia jakiejkolwiek rzeczy jest już grzechem. Oczywistym 

jest , że dokonanie zaboru czegokolwiek jest grzechem i podpada również pod 

przykazanie „Nie kradnij'. Na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa 

powodującego wielorakie układy powiązań pomiędzy poszczególnymi 

jednostkami , ich grupami , regionami, państwami itd.itp trudno wyraziście 
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widzieć zabór finansowy. Wydaje się, że fundamentalnym problemem jest 

pożądanie efektów pracy bliźniego. Dotyczy to w szczególności pracownika 

najemnego i jego owoców pracy . Zapłata za pracę dotyczy tylko części 

należności, reszta wchodząca w skład tak zwanej wartości dodatkowej 

zagarniana jest w różnym stopniu przez pracodawcę oraz instytucje państwowe 

w postaci różnorodnych podatków i opłat. Dawniejsza ,uciążliwa dziesięcina to 

podatek kilkakrotnie mniejszy od obecnego łupiestwa podatkowego , w skład 

którego wchodzą: podatek przychodowy od osób fizycznych, akcyza, VAT itd. . 

Dlatego dążność do minimalizacji podatków jest nakazem wywodzącym się z 

ducha Ewangelii. To osoba wypracowująca bogactwa powinna osobiście 

decydować , jaka ich cześć ma trafić do określonego adresata. W obecnym, 

polskim skomplikowanym systemie podatkowym szczególnie rani skandalicznie 

niska kwota wolna od podatków. Jej znaczące podniesienie automatycznie 

przełoży się na wzrost zarobku netto i dotyczyć będzie wszystkich pracujących 

oraz weteranów pracy. W sposób względny najbardziej dobrodziejstwo takiego 

rozwiązania odczują mniej zarabiający, a jest to ogromna większość pracującego 

społeczeństwa polskiego . Nie trzeba żadnych programów wspierających typu 

500+ i podobnych skierowanych do uprzywilejowanych osób wytypowanych 

przez władze. „ Kto nie chce pracować ten niech nie je „stwierdził z mocą 

Święty Paweł . Praca i tylko praca musi być wyłącznym źródłem bogactwa 

jednostek, na tyle wysokim, że wszelkie dodatkowe programy pomocowe staną 

się generalnie zbędne . Oczywiście osoby chore i inne niezdolne do pracy muszą 

mieć zapewnione minimum egzystencji, co przy obecnej wydajności pracy 

powodującej wytwarzanie ogromnego bogactwa przeróżnych produktów nie 

powinno być zadaniem trudnym. Klucz do rozwiązania tego problemu leży w 

przestrzeganiu stosownych przykazań dekalogu. W skali świata około 80 

najbardziej zamożnych posiada tyle co 3 miliardy 500 milionów 

najbiedniejszych ludzi. Świadczy to jak świat szybko zbliża się do dni 

ostatecznych … Odchodząc od rozważań adwentowych prowadzonych w 

ramach przykazań ujętych w Dekalogu warto jest zastanowić się nad słowami 

Jezusa potępiających uczonych w Piśmie - stosownie do treści Ewangelii według 

Mateusza 23. Wydaje się w czasach obecnych uczeni w Piśmie to nie tylko 

kapłani, ale wszelakie elity mające negatywny wpływ na życie innych 

ludzi.Według wersetu 14 „… dlatego otrzymacie surowszy wyrok „ nie tylko za 

cytowane tam „pożeranie domów wdów”, ale w ujęciu ogólnym za żerowanie na 

staruszkach dla pieniędzy. Nie jest istotne czy przybiera to formę 

„dobrowolnych datków „,czy poborów podatkowych bez stosowania pro 

emeryckich rekompensat. Wnioski wynikające z rozważań prezentowanych 

powyżej , streścić można następująco : 1/ Ludzie sądzeni będą z uczynków 

swoich , a nie jedynie z wiary. 2/ Zaniechania w głoszeniu i świadczeniu prawdy 

są grzechem ciężkim . 3/ To samo dotyczy tych , którzy posiadają możliwości 

dobrze czynić , ,a nie czynią tego – grzech zaniechania patrz Św. Jakub 4,17 . 4/ 
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Żyjemy po to by dać świadectwo prawdzie, tej której przekazał nam Chrystus, a 

która zawarta jest w Ewangelii . 5/ Nadmierne liczenie na miłosierdzie boskie 

jest grzechem . 6/ Kryteria dostępu do raju określone przez Chrystusa pozostały 

niezmienione . 7/ Niebo nie potaniało, trzeba na nie zapracować poprzez 

wykonywanie nakazów ewangelicznych. 8/ Rechrystianizację Europy , której 

chce obecny premier trzeba zacząć poprzez dobry przykład od Polski ! 9/ Istota 

sprawiedliwości zasadza się na stwierdzeniu , że każdemu należy oddać to co 

mu się należy - bez stosowania rozdawnictwa według swojego widzi mi się. 

11, Czuwajmy i żyjmy zgodnie z nakazami ewangelicznymi , bo nie znamy 

dnia , ani godziny.... 
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Do wiadomości , z pokorną prośbą o zapoznanie się i rozpowszechnienie 

. 

Rybnik, dnia 14 grudnia 2017 
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