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JEDNOŚĆ w DIALOGU z ODMIENNOŚCIĄ
(na fundamencie Prawdy i Miłości)

Temat opracowania zainspirowany przez Piotra Kamińskiego
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. JEDNOŚĆ W PRAWDZIE

Nazwa ruchu „Jedność Narodu” zobowiązuje nas do otwartości na każdego człowieka i do
jedności w prowadzeniu dialogu (mimo nieuniknionych różnic).
Tendencją nadrzędną winno być jednak dążenie do jedności w Prawdzie, ponieważ jedność
sama w sobie nie jest jeszcze gwarantem dobra. Doskonałym przykładem negatywnym jest tu
jedność pomiędzy poróżnionymi wcześniej Piłatem i Herodem Antypasem przypieczętowana
obopólną decyzją o odrzuceniu Jezusa (który to – nota bene – sam nazywa siebie Prawdą).

Dlatego też sądzę, że nie powinniśmy skupiać się na tym, jak szybko zjednać sobie dużą ilość
członków bądź sympatyków. Nie powinniśmy też pośpiesznie dążyć do uładzenia naszych
wewnętrznych relacji. Nic, co powierzchowne, nie jest trwałe. Powinniśmy raczej otworzyć
się na siebie wzajemnie – bardzo szczerze – poznać to, co już nas łączy i skonfrontować to,
co  nas  różni.  Poprzez  twórcze,  konstruktywne  ścieranie  tych  różnic  dążyć  najpierw  do
Prawdy, a potem dopiero do jedności – na kanwie Prawdy. W ten sposób wytworzy się z nas
(i w nas) mocny fundament (niczym skała), na bazie którego możliwy będzie dalszy rozwój.

Powinniśmy odcinać się od złych wzorców działania znanych ze stęchłego świata polityki,
a odwoływać się raczej do życiorysów ludzi świętych i do pierwszych wspólnot chrześcijań-
skich – zwłaszcza w czasach prześladowania. Bo jeżeli poważnie myślimy o wprowadzeniu
postulatów, o których mówimy, to prześladowanie jest nieuniknione. Żebyśmy je przetrwali,
konieczna jest jedność oparta na braterskiej miłości i na głębokim zaufaniu. Mamy stanowić
nierozerwalną sieć, jak sieć świętego Piotra, która omal nie pękła pod naporem ogromu ryb,
byśmy my także nie pękli – zarówno pod naporem krzyża, jak i  ogromu łask, które Bóg
zechce na nas wylać (jeśli pozostaniemy Mu wierni).

Mając zdrowy rdzeń (czysty  i  solidny  fundament),  nasze  ugrupowanie  przyciągnie  ludzi
dobrej woli bez specjalnego zabiegania o to. Dokona się to samoistnie, ponieważ w dzisiej-
szym  zakłamanym  świecie  ludzie  odczuwają  już  coraz  większą  tęsknotę  za  szczerymi
relacjami  opartymi  na  prawdzie  i  życzliwości,  za  wzniosłymi  ideami  i  prawdziwymi
wartościami,  nawet  jeżeli  ich  spełnienie  wymaga  trudu.  Trud zresztą  –  wbrew fałszywej
logice  reklamy – jest  realnym zwiastunem prawdziwego dobra  i  prawdziwego szczęścia.
Czuje to nawet dziecko. W powszechnej świadomości, zatrutej medialnym przekazem, wciąż
dominuje tendencja przeciwna, ale serce świata przeczuwa już, że na dłuższą metę nie da się
oszukać Sprawiedliwości, że „bez pracy nie ma kołaczy”, a – patrząc głębiej – bez ofiary nie
ma spełnienia Miłości, bez podjęcia Krzyża nie ma chwały Zmartwychwstania.

Słowo Boże mówi do nas dzisiaj:
Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi, a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się
zwraca do was, jako do synów: Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo
kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z
wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne,
ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe
ręce i osłabłe kolana! Proste czyńcie ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Starajcie się
o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana  (Hbr 12,4-7.11-14).
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2. CZY „NA WIERZCHU” BĘDZIE MOJE, CZY TWOJE
– NIE MA ZNACZENIA – WAŻNE, BY BYŁO TO DOBRE I PRAWDZIWE

Jednym z kluczowych założeń w budowaniu naszych wzajemnych relacji powinno być to, że
każdy z nas (a przede wszystkim ja) może mylić się w jakiejś sprawie bądź w jakimś aspek-
cie danego zagadnienia. Na wstępie powinniśmy więc solidarnie uznać, że nie ma wielkiego
znaczenia kto coś wnosi, a istotne jest przede wszystkim to, na ile wnoszona treść jest praw-
dziwa i  na ile  może służyć dobru.  Jeżeli  jest  dobra  i  prawdziwa tylko po części,  należy
wspólnie dążyć do precyzyjnego rozróżnienia tej treści, do oddzielenia ziarna od plew, nastę-
pnie zaś odrzucić to, co fałszywe, a prawdziwe zachować i rozwijać – dla wspólnego dobra.

3. POSŁUSZEŃSTWO PRAWDZIE JAKO PODSTAWA ŁADU SPOŁECZNEGO
(a także ładu w każdej ludzkiej wspólnocie – również w naszym ugrupowaniu)

Św. Maksymilian Maria Kolbe pisze:

Żadnej prawdy nikt nie może zmienić – 
może tylko szukać jej, znaleźć ją i uznać, by do niej życie dostosować.

Jedynie prawda jest i może być fundamentem szczęścia tak poszczególnych ludzi
jak i całej ludzkości.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko – męczennik za prawdę – dodaje:

Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy,
stalibyśmy się narodem wolnym już teraz.

Wybór prawdy albo fałszu nie ogranicza się jedynie do stwierdzenia stanu faktycznego (co
jest  domeną  nauk  przyrodniczych),  ale  dotyczy  także  przyjęcia  prawdziwych  albo
fałszywych  założeń  etycznych.  Te  zaś  zweryfikować  można  jedynie  w  odniesieniu  do
Absolutu. Światopogląd materialistyczny pozostaje tu bezsilny. Jeśli na drodze ku mojemu
dobru  staje  dobro  kogoś  innego  –  czy  mam prawo go  wyeliminować?  Na  tak  stawiane
pytania natury moralnej nie sposób odpowiadać bezbłędnie w kategoriach prawdy i fałszu
bez  odwoływania  się  do  nieomylnej  Sprawiedliwości,  stanowiącej  Prawo,  wykraczającej
poza  ramy  świata  widzialnego.  Bez  tego  można  jedynie  spekulować,  co  jest  bardziej
opłacalne, a to rodzi pułapkę bez wyjścia, bo tyle jest wykluczających się odpowiedzi, ile
stron o sprzecznych interesach. Świat bez Boga jest światem bez wyjścia. Sprowadza się do
prymitywnej walki o byt jednych kosztem drugich. 
Natomiast posłuszeństwo wobec bezbłędnej woli Boga prowadzi do sukcesywnego zreali-
zowania potrzeb wszystkich zainteresowanych (drogą pokory i czasowego wyrzeczenia).
Aż po Zbawienie (tj. spełnienie WSZYSTKICH dobrych pragnień) KAŻDEGO z nas.

4. JAK ODRÓŻNIĆ PRAWDĘ OD FAŁSZU?

A czymże jest prawda? – pyta cynicznie Piłat.

Milczący Jezus zdaje się odpowiadać samą swoją obecnością:

Ja jestem prawdą.
Ja – Bóg – «JESTEM, KTÓRY JESTEM». 
Ja – rdzeń twojego jestestwa. 
Ja – Miłość – przyczyna i cel każdego istnienia.
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Prawda to dana ci z Góry wolność, na mocy której możesz:
A. Wydać Mnie na śmierć, pozostając na usługach pana tego świata, który jest ojcem kłamstwa.

Albo:
B. Ocalić Mnie, ratując tym samym siebie – podejmując swój krzyż 

i godząc się na odrzucenie przez świat – razem ze Mną.
Innej alternatywy NIE MA.

Każde zaś rozwiązanie pośrednie jest godną pogardy letniością,
ucieczką przed odpowiedzialnością wyboru,

przed którą i tak UCIEC NIE SPOSÓB.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nadchodzi czas, kiedy każdy z nas zostanie postawiony przed dylematem Piłata.
Twarzą w twarz. KAŻDY! – bez wyjątku...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skoro Jezus nazywa siebie Prawdą, to znaczy, że:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

wierność Prawdzie jest równoznaczna z wiernością Jezusowi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stąd słyszymy kategoryczne stwierdzenie:
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza (Łk 11, 23).

Dlatego też to, co nie jest w zgodzie z Jezusem, należy odrzucić jako złe i fałszywe, 
bo takie jest w istocie, ale tylko i wyłącznie w tym aspekcie, w którym jest sprzeczność.

To niezwykle istotne rozróżnienie.
Bez niego wylalibyśmy dziecko z  kąpielą  – to  znaczy usunęlibyśmy nieczystość  danego
istnienia razem z samym istnieniem, które jako takie zawsze jest dobre, zawsze kochane.

Wyrywając chwast, wyrwalibyśmy również pszenicę.

Dlatego Pan Jezus mówi także:
Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami (Mk 9, 40).

Czyli: to, co nie sprzeciwia się Jezusowi, jest dobre, 
ale tylko i wyłącznie w tym aspekcie, w którym nie ma sprzeczności.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

To czysta matematyczna logika!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chcąc w oparciu o tę logikę obiektywnie kogoś ocenić – kogoś, kto np. nie uznaje istnienia
Boga i do tego jest głęboko pogrążony w grzechu – powinienem dostrzec w nim również
wszystko to (w jego światopoglądzie, w jego postawie i czynach), co nie jest w sprzeczności
z Jezusem i uznać to za dobre oraz prawdziwe. Inna ocena byłaby krzywdząca i fałszywa.
Mało tego – chcąc być obiektywnym do końca – winienem dostrzec w tym człowieku także
każdy aspekt, w którym jest on ode mnie lepszy i pokornie przyznać, że w tym aspekcie jest
on już bliższy Bogu niż ja (na obecnym etapie mojego rozwoju).
Takie ujęcie pozwala zachować wierność Prawdzie przy jednoczesnym otwarciu na każdego
człowieka, bez odrzucania nikogo (np. ze względu na odmienne przekonania).

5. JAK POSTĘPOWAĆ KU JEDNOŚCI W PRAWDZIE?

Nawiązując  do  filozofii  Hegla,  można  przyjąć  założenie,  że  postęp  polega  na  zderzeniu
TEZY (zespołu tez, stanowiących nurt ideologiczny danej epoki) z ANTYTEZĄ (zespołem
odpowiadających im tez  odmiennych),  które  ścierając  się,  ewoluują,  żeby w efekcie  dać
SYNTEZĘ – ideowe podwaliny kolejnej epoki – krok naprzód w rozwoju ludzkości.
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Czy można jednak a priori przyjąć założenie, że jest to krok ku dobru?

Idea postępu w oparciu o dialektykę Hegla może być dobra i prawdziwa wtedy i tylko wtedy,
gdy  zarówno  teza,  jak  i  antyteza  zostaną  oczyszczone  ze  zła  i  fałszu.  Jest  to  warunek
konieczny, aby dały dobrą i prawdziwą syntezę. Jest to jednocześnie warunek wystarczający,
żeby pozorne przeciwieństwa zjednoczyły się jako wzajemne dopełnienie i zrodziły (nową)

pozytywną wartość.

Oto przykład. Przyjmijmy, że TEZĄ jest PRAWICA, ANTYTEZĄ – LEWICA.
Są one w nieustannym konflikcie – jak to obserwujemy na scenach politycznych świata.
Dlaczego?  Dlatego,  że  obie  nie  są  czyste  –  podobnie  jak  zadufany  w sobie  mężczyzna
(PRAWICA) będący w bliskiej relacji z przewrotną kobietą (LEWICA).

PRAWICA jest sprzeczna z Prawdą m.in. w tym, że uznaje siebie za nieomylną i bezgrzesz-
ną (niczym biblijny faryzeusz), że kurczowo trzyma się przeszłości, jak gdyby kiedyś było
już idealnie, że dąży do wyeliminowania lewicy jako z gruntu złej.
LEWICA jest sprzeczna z Prawdą m.in. w tym, że nie uznaje istnienia Boga, że z furią
atakuje tradycyjne wartości i autorytety, że jest nieposłuszna i nie ma w sobie pokory, że
ślepo dąży do postępu, nie bacząc na Prawdę, że jest zakłamana i tworzy utopie – obiecuje
wolność, równość i braterstwo, a daje nędzę i dyktat terroru.

Gdybyśmy jednak wyabstrahowali  i  usunęli  z  nich  to,  co  złe  i  fałszywe,  uzyskalibyśmy
doskonale dopełniającą się parę, jak w dobrej (= świętej) rodzinie:
PRAWICA jako  męska  głowa,  która  osadza  swój  autorytet  na  autorytecie  Boga,  na
tradycyjnych wartościach i wymagającym pokory posłuszeństwie wobec prawa;
LEWICA jako kobiece serce, pełne troski dla słabszych i pokrzywdzonych, pociągające ku
przekraczaniu granic i odkrywaniu nowych horyzontów w postępie ku dobru.

To jest właściwa dialektyka, która odrzuca relatywizm
i uwzględnia istnienie Prawdy Obiektywnej.

Bez tego ani rusz.

W oparciu zaś o Prawdę z powodzeniem można szukać jedności
pośród wszystkich, nawet skrajnych odmienności,

nie niszcząc tego, co inne,
eliminując jedynie to, co złe (w pierwszej kolejności w sobie).

Aleksander Buchariew powiada:
Wszystkie skarby Egiptu i Babilonu (oprócz tego jedynie, co jest w nich skażone)

można przez wiarę przenieść do ziemi obiecanej jako dziedzictwo
Jednorodzonego i Umiłowanego Syna Bożego.

6. JEDNOŚĆ BOGA (OJCA) W PRAWDZIE (SYNA) I W (DUCHU) MIŁOŚCI

Kiedy człowiek stawia Jezusa (czyli Prawdę) w centrum życia – jako optio fundamentalis –
i podąża za Nim z matematyczną konsekwencją, przyjmując pokornie spadające nań krzyże,
jego serce sukcesywnie się oczyszcza, przez co sposób widzenia rzeczy staje się coraz bliż-
szy widzeniu ich przez Boga (w świetle Prawdy Absolutnej). Dokonują się w nim coraz bar-
dziej precyzyjne rozróżnienia na prawdę i fałsz, na dobro i zło, na czarne i białe, przy usza-
nowaniu istnienia całej palety barw pośrednich. Przez kolejne oczyszczenia, oświecenia i zje-
dnoczenia (z Bogiem) w kolejnych aspektach osobowości dokonuje się – niczym w klasycz-
nej baśni – postępujący cud: pozornie niemożliwe oddzielenie ciemnych ziaren maku od jas-
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nego piasku staje się faktem. Kolejne organicznie zagnieżdżone pokłady zła (i zafałszowań)
są w człowieku lokalizowane, abstrahowane i unicestwiane. Coraz pełniej staje się tym, kim
zawsze był w przedwiecznym zamyśle Ojca. Odnajdując w sobie obraz Boga (imago Dei),

odkrywa swoje prawdziwe Imię.
Światłem tego procesu jest Prawda, motorem – Miłość, warunkiem – Wierność,

paliwem zaś ulotne cierpienie, a owocem – trwałe szczęście (aż po Zbawienie wieczne).

Stosując barwną alegorię, w której poszczególne barwy symbolizują poszczególne istnienia,
można powiedzieć, że każda z nich jest dobra.
Każdą barwę (z nieprzebranej palety istnień) można uzyskać z trzech barw podstawowych –
to Trójca Święta jako źródło każdego istnienia.
Suma trzech barw podstawowych daje biel – to Trójjedyny Bóg, który jest Pełnią Światłości.

Zło zaś to ciemność – nie jest barwą, a brakiem światła.
Zło to brak dobra – niebyt, który wgryza się w Istnienie poprzez grzech.
Na ile która barwa jest przyciemniona, na ile ma w sobie ubytek światła, na tyle jest zła.
Ale żadna nie jest zła w pełni, bo nie mogłaby wówczas istnieć – bo ciemność jako taka nie
istnieje (podobnie jak nie istnieje zimno, a jedynie energia cieplna).

Kiedyś, rozmawiając z prof. Jerzym Aleksandrowiczem, znanym psychiatrą, spytałem go na
czym właściwie polega psychoterapia. On odpowiedział mi w bardzo prosty sposób:
W każdej psychice jest zdrowy, niezniszczony obszar. Trzeba go zlokalizować, oprzeć się na
nim i na jego bazie odbudować resztę.

Z perspektywy czasu uznaję to stwierdzenie za tyle samo proste, co i genialne.
To jest przecież kwintesencja rozwoju duchowego każdej osoby!

Nie tylko zresztą osoby – również każdej wspólnoty, każdego narodu,
a wreszcie całej ludzkości.

Wracając do naszej  barwnej alegorii,  należy zauważyć, że dwie barwy dopełniające (tzn.
przeciwległe wobec siebie na kole barw) także tworzą biel.
Sądzę, że dobrze odzwierciedla to miłosne napięcie pomiędzy wartościami dopełniającymi
się, jak np. pomiędzy pierwiastkiem kobiecym i męskim, których zjednoczenie w stanie głę-
bokiego zakochania jest namiastką utraconego Raju – muśnięciem przedwiecznej Jedności.

Lecz dotykanie tej miłosnej Jedni wbrew woli Ojca (tzn. przedwcześnie) jest jak wkładanie
brudnej łapy niedorozwiniętego jeszcze człowieka w samo serce nieskalanej Świętości Boga.

To esencja grzechu i centrum pożądań Szatana.
Który to zdeprawował w nas miłość, splugawił ją, wyssał z niej piękno, a teraz, kiedy bieda-
czka już płynie rynsztokiem, pozbawiona wdzięku, odarta z godności i prawie bez życia, bę-
dzie w nią rzucał kamieniami, jak w biblijne nierządnice i będzie publicznie nią gardził – 

dlatego, że nie oddała mu siebie do końca...

A przecież Miłość – w swej niezgłębionej Istocie, której żaden mrok nigdy nie sięgnie – 
jest czysta i niewinna

jak serce Niepokalanej Panienki.

I to dla Niej będziemy dźwigać nasze krzyże i za Nią – jeżeli trzeba – oddawać życie:
za Matkę Boga,
za Jego Córkę
i Oblubienicę
– za Miłość,

esencję życia...
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  I uczynią Mi święty przybytek,
  abym mógł zamieszkać pośród was.
         Budowę zaś przybytku i wykonanie wszelkich jego sprzętów 

przeprowadzicie dokładnie według tego,
co ci ukażę (Wj 25, 8-9).

(Jean-Louis Trintignant i Anouk Aimée w filmie Claude'a Leloucha Kobieta i Mężczyzna)         
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Strzec będziecie moich szabatów, czcić będziecie mój święty przybytek.

Ja jestem Pan!

Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i będziecie strzec przykazań moich 
i wprowadzać je w życie, dam wam deszcz w swoim czasie, ziemia będzie przynosić plony, 
drzewo polne wyda owoc, młocka przeciągnie się u was aż do winobrania,
winobranie aż do siewu, będziecie jedli chleb do sytości,

będziecie mieszkać bezpiecznie w swoim kraju (Kpł 26, 2-5).
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7. CO OZNACZA „JEDNOŚĆ NARODU”?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił
robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki (Łk 10, 2-3).

Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! (Mt 10, 16).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

O ile grzech jest przyczyną (a zarazem efektem) każdego rozłamu i rozpadu w relacji,
o tyle źródłem i spoiwem każdej jedności jest Miłość.

Jedności wewnątrz każdej osoby,
wewnątrz każdej wspólnoty
i każdego narodu.

Dlatego Duch Święty taką nadał nam nazwę,
byśmy walczyli o Miłość w naszym Narodzie.

W Imię Jezusa i Maryi
– nowego Adama i nowej Ewy

o Nowy Porządek Świata*:
Porządek Miłości oparty na Prawdzie

W Imię Ojca
i Syna,
i Ducha Świętego

Amen

*Jest to świadome i celowe nawiązanie do terminu New World Order – jako odpowiedź Boga na zakusy Szatana. 
Ludzie zdeprawowani przez grzech przyczyniają się – mniej lub bardziej świadomie – do budowania lucyferycznego
Nowego Porządku Świata, którego celem jest ustanowienie rządu światowego. Rząd ten – dysponując jedyną na świecie
armią i jedyną policją – miałby podporządkować sobie całą ludzkość, tworząc super-totalitarne państwo zbudowane ze
zniewolonych mas, zarządzanych przez grupkę wybrańców, podległych Księciu Ciemności.
Szatan ma moc tego dokonać – w oparciu o uległość ludzi. Świadczy o tym Ewangelia:

Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata
i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego,

bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę.
Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon,

wszystko będzie Twoje» (Łk 4, 5-7).

Lecz Boga nie da się oszukać:
Kto kopie dół – weń wpada,

a kamień wraca na tego, co go toczy (Prz 26, 27).

Obserwujemy obecnie narastające napięcie w światowej geopolityce. Od góry zacieśniają się struktury podległe złu,
ale od dołu rośnie już świadomość w tym względzie – wśród ludzi o czystych sercach, którzy przyniosą wyzwolenie.

Obiecał nam to Jezus:
Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8,32).

***

Teraz odbywa się sąd nad tym światem.
Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony (J 12, 31).

***

Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił?
Bo Ty sam jesteś Święty,
bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą,
bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki (Ap 15, 4).

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.
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