Czwartek – II tydzie WP
Nauka 16 – Religia a polityka
Czy religia ma si trzyma na uboczu ycia politycznego i społecznego? Coraz cz ciej i z
coraz wi ksza zajadło ci pojawiaj si głosy, które oskar aj religi (katolicyzm) o
nieuprawnion ingerencj w ycie społeczne i polityczne. Najbardziej widoczne jest to w
maso skiej Francji, ale i w Polsce tego rodzaju ostra krytyka nie jest rzadko ci . Wytacza si
coraz to nowe i „mia d ce” argumenty, w rodzaju oskar e o religijny fundamentalizm,
klerykalizacj
ycia społecznego, czy pragnienie uczynienia z Polski pa stwa ko cielnego. I
wielu katolików (chrze cijan) wydaje si ulega tego rodzaju presji, uznaj c (fałszywe w sumie)
argumenty ateistów lub raczej anty-teistów, ludzi na których religia działa jak przysłowiowa
„czerwona płachta na byka”.
Od razu jednak nale ałoby zada pytanie: „A dlaczego to ró ne ateistyczne i postkomunistyczne
partie polityczne, ugrupowania zielonych, ró owych i kolorowych, Polska Partia Przyjaciół Piwa i
inne tego rodzaju organizacje mog i maj prawo do uczestnictwa w yciu społecznym i
politycznym, a jednocze nie katolicy (czy w ogóle chrze cijanie) maj by tego prawa
pozbawieni?” Co wi cej te inne ugrupowania polityczne, a szczególnie socjalistyczne,
komunistyczne i antyreligijne pokazały ju w poprzednich dekadach co potrafi i do czego
prowadzi w ogóle polityka bez Boga. I nie trzeba przecie specjalnych studiów historycznych
czy socjologicznych, aby to dostrzec. Dlaczego wi c religia, czy ludzie wierz cy maj si
trzyma z daleka od polityki? Je li za ycie społeczne ma by areligijne to powinno ono by
równie apolityczne, tak samo zreszt jak i ekonomia, gospodarka, czy kultura. A przecie tak
nie jest! Człowiek z natury swojej jest niepodzieln jedno ci i nie mo e rozparcelowa swojego
ycia na niezale ne i niezachodz ce na siebie dziedziny. Jest bowiem tak samo „polityczny”
(dzoon politikon – zwierz stadne, grupowe) jak i religijny.
Wystarczy tylko si gn odrobin w histori Europy i zobaczy jakie były (i do dzisiaj s ) efekty
anty-religijnie nastawionych ugrupowa i ruchów politycznych. Wystarczy przypomnie tylko
Wielk Rewolucj Francusk , która miała przynie „równo , wolno i braterstwo” i ... nie
przyniosła nic poza rzezi i ka niami. Wystarczy spojrze na opłakane efekty Wielkiej Rewolucji
Pa dziernikowej, która tak e pod tymi samymi hasłami przyczyniła si do mierci dziesi tków
milionów ludzi. Wystarczy przypomnie
straszliwe efekty antyreligijnego systemu
nazistowskiego, który równie chciał wyeliminowa Boga z ycia społecznego. I to wszystko w
imi wyzwolenia człowieka spod panowania przes du, religii, Boga. Te „wyzwole cze” zamiary
okazały si raczej zgubne w skutkach nie tylko dla ludzkiej wolno ci, ale i dla samego ludzkiego
bytu.
A co nam oferuj dzisiejsze a-religijne czy te antyreligijne „demokracje”. Gdzie jest w nich
miejsce na warto ci ludzkie, na szacunek do ycia, na wolno , równo i braterstwo? Tak
mocno podkre lana we współczesnych „demokracjach” laicko dawno ju przerodziła si w
zdegenerowan
religi
laicyzmu, który propaguje całkowity liberalizm, permisywizm,
sytuacjonizm etyczny i moralny. A to wszystko słu y tylko jednemu, bogaceniu si bogatych i
zuba aniu biednych. Ani wolno ci, ani równo ci, ani braterstwa w tych postmodernistycznych i
liberalistycznych pa stwach i systemach politycznych nie wida .
Oczywistym wi c jest, e tego rodzaju „demokracje” ba si b d jak ognia religii, która
przypomina o konieczno ci zachowania praw moralnych i domaga si nie czego innego, ale
tego, aby człowiek był człowiekiem. A kiedy religia, czy religijnie zaanga owani ludzie, próbuj
protestowa przeciwko nadu yciom władzy, wtedy pojawiaj si zawsze te same argumenty i
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oskar enia o fundamentalizm i klerykalizm. Nie dajmy si
ludzkie dobro tu chodzi, ale o władz i o pieni dze.

ogłupi ... bo nie o człowieka i o

O przewrotno ci za polityki i jej prawdziwym obliczu ... mo e taka opowie

.

W czasie jednej z sesji senatu stanu Kansas minister Joe Wright miał otworzy t sesj
modlitw . I kiedy wszyscy spodziewali si jakich stereotypowych ogólników on modlił si tak:
,
„Ojcze niebieski, stajemy dzisiaj przed Tob aby prosi Ci o przebaczenia,
aby szuka Twojej pomocy i rady.
Wiemy, e Twoje wi te Słowo mówi: „biada tym, którzy zło nazywaj dobrem”,
A przecie to jest wła nie to, co my dzisiaj -w naszej polityce- robimy.
Zagubili my duchow równowag i odwrócili my warto ci.
Wy miewamy si z absolutnej Prawdy, któr Ty sam jeste i głosimy w jej miejsce wi ty
pluralizm, który jest niczym innym jak hołdowaniem naszym najni szym, zwierz cym
dzom.
Eksploatujemy biednych i nazywamy to prawami rynku, poda y i popytu.
Pochwalamy lenistwo i nazywamy to dobrobytem.
Zabijamy nienarodzone dzieci i nazywamy to prawem do wolnego wyboru.
Krytykujemy obro ców ycia nienarodzonych i nazywamy to demokracj .
Zaniedbali my dyscyplin w ród naszych dzieci i pozwalamy im na wszystko i nazywamy
to wychowaniem bez stresowym.
Nadu ywamy władzy i nazywamy to polityk .
Zawłaszczamy sobie coraz wi cej dóbr nale
uzasadnion ambicj rozwoju.

cych do biednych i nazywamy to

Zanieczy cili my wiat i nazywamy to prawem rozwoju przemysłowego.
Rozprzestrzeniamy wulgaryzmy i pornografi
ekspresji.

i nazywamy to wolno ci

O mieszamy odwieczne warto ci moralne naszych
wyzwoleniem, zwyci stwem rozumu i o wieceniem.

przodków

i

artystycznej

nazywamy

to

Zbadaj Bo e Ojcze nasze serca i zobacz, jak wiele jest tam po dliwo ci, chciwo ci,
niemoralno ci i zła, które nazywamy wolno ci , demokracj , laicko ci i humanizmem.
Oczy je Panie i naprawd uwolnij nas od tych wszystkich zniewole , w które my sami
si wpakowali my próbuj c uwolni si od Ciebie i Twoich przykaza .
Prowad nas i błogosław tym spo ród nas, którzy dostrzegaj
te wszystkie
niebezpiecze stwa i próbuj nas ostrzec przed katastrof . Niechybnie do niej zd amy
pod przewodnictwem naszych krótkowzrocznych i populistycznych polityków, którzy nie
szukaj prawdziwego dobra ludzi, ale własnej popularno ci i zysków.
Pozwól nam zobaczy , e Ty sam jeste ródłem i celem całego naszego ycia i e bez
Ciebie staje si ona przera aj ce i absurdalne.
Pomó nam zaufa Panu i Dawcy ycia wiecznego Jezusowi Chrystusowi. Amen.”
****************
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Nie trzeba dodawa , e reakcja senatorów była natychmiastowa. Wielu spo ród nich opu ciło
sal posiedze i oskar yło ministra o religijny fundamentalizm i fanatyzm.
Nie dajmy si omami liberalistycznym politykom, nie dajmy sobie wmówi , e nasze ycie
społeczne (vide polityczne) powinno by wyprane z wszelkich warto ci, tak e religijnych i
moralnych. Nie pozwólmy si zamyka z nasza wiar w przysłowiowe zakrystii. To, e głosimy i
uznajemy Chrystusa za naszego Pana i chcemy si kierowa jego przykazaniami, wcale nie
oznacza, e zmuszamy wszystkich do wiary w Niego, e jeste my religijnymi fanatykami. My
tylko wiemy, e On nigdzie i nigdy nie nakazywał mordowa w imi wolno ci, wykorzystywa w
imi praw rynku, czy nadu ywa władzy w imi humanizmu. My nie chcemy tworzy pa stwa
wyznaniowego, ale pa stwo sprawiedliwe, oparte na prawdziwych i ludzkich warto ciach, na
Prawdzie i Miło ci, na wzajemnym szacunku i na sprawiedliwo ci, która nie jest
sprawiedliwo ci silniejszego. Bo ycie nasze, tak e ycie społeczne i polityczne, albo b dzie
zgodne z normami moralnymi, albo b dzie yciem d ungli, gdzie jedynie silniejszy wygrywa.
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