Pi tek – II tydzie WP
Nauka 17 – Moralno

i polityka

Rozwa aj c wzajemny stosunek religii i polityki, trzeba naprawd wyj tkowo złej woli lub
niezwykłej lepoty, eby nie widzie do czego prowadzi polityka bez Boga. Wcale nie oznacza
to, e wszyscy powinni by wierz cy i wyznawa t sam , ustawowo zadekretowan religi . Nikt
te jednak ze zdrowo my l cych i rzetelnych polityków chrze cija skich nie zamierza nikogo na
sił nawraca . Nadal obowi zuje fundamentalne prawo ludzkie, jakim jest wolno wyznania,
oraz wolno przekona religijnych. Nie ma jednak i by nie mo e takiej wolno ci, czy samowoli
w stosunku do fundamentalnych ludzkich praw moralnych, takich jak prawo do ycia od
pocz cia a do naturalnej mierci, prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia za prac , czy
prawo do sprawiedliwego podziału dóbr. I nikt nie mo e si takiej wolno ci domaga . Cokolwiek
powiedzieliby przeciwnicy religii, czy atei ci nie mo e by wolno ci w zabijaniu człowieka i nikt
nikomu takiej wolno ci przyzna
nie mo e, nawet demokratycznie wybrane rz dy
liberalistycznych pa stw.
A jak pisze Papie w swojej najnowszej ksi

ce „Pami

I to samo

”:

„ ... to z czym mamy do czynienia we współczesnym wiecie, to legalnie usankcjonowana
eksterminacja ludzkich istnie ju pocz tych cho jeszcze nie narodzonych. ... eksterminacja,
która zalegalizowana została nie mniej tylko przez demokratycznie wybrane parlamenty, które
nawołuj jednocze nie do post pu społecznego i ludzkiego.” I dalej : „Jest wi c rzecz w pełni
uzasadnion konieczno zadania sobie pytania, czy tego rodzaju fakty nie s jeszcze jedn ,
now ideologi zła, by mo e bardziej niebezpieczn i subteln , bo ukryt . Ideologi która
próbuje przeciwstawi ‘ludzkie prawa’ rodzinie i samemu człowiekowi.”
Tego rodzaju demokracje, które legalizuj i sankcjonuj zło s po prostu złymi i nieludzkimi
demokracjami, a co jest jeszcze bardziej perfidne i przewrotne, to fakt, e powołuj si przy tym
na warto ci humanistyczne i ludzkie. Co to za humanizm, który zabija i legalizuje zabijanie? Co
to za humanizm, który wła nie człowiekowi szkodzi i neguje jego najbardziej odstawowe prawo
do ycia.
A wtedy mo e warto jednak tak e odwoła si do historii i zobaczy co działo si tam, gdzie z
polityki usiłowano wyeliminowa za wszelk cen Boga i prawa moralne?
Pod koniec XIX wieku niemiecki filozof Fryderyk Nietzsche ogłosił wiatu niezwykł prawd , e
Bóg musi umrze , aby mógł narodzi si nowy, prawdziwie wolny człowiek. I rzeczywi cie Bóg
umarł w ideologiach i polityce, i narodził si „prawdziwie wolny człowiek”, niemiecki, nazistowski
Übermensch. Hitlerowska III Rzesza zrealizowała postulaty nietzschea skiej filozofii w praktyce,
a efektem tej op ta czej polityki -bez Boga- były obozy koncentracyjne i okupacja prawie całej
Europy, wojna która pochłon ła ponad 50 milionów istnie ludzkich.
W tym samym mniej wi cej czasie dwóch innych genialnych „wyzwolicieli człowieka od Boga”
Karol Marks i Fryderyk Engels tak e ogłosiło wiatu niezwykł prawd , e trzeba wyzwoli
człowieka z alienuj cej go religii i przywróci mu jego godno . I „wyzwolili go” w zrealizowanym
przez Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina antyreligijnym i demonicznym systemie, który
pochłon ł ponad 80 milionów ofiar. Warto o tym pami ta kiedy domagamy si
ycia
publicznego, społecznego i polityki bez Boga i bez religii.
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Tam gdzie człowiek chce si wyzwoli od rzekomo kr puj cych go praw moralnych tam niestety
wpada w jeszcze wi ksze zniewolenia. I tak wła nie jest w polityce, która próbuje sankcjonowa
prawnie najbardziej antyludzkie prawa twierdz c, e demokratycznie mo na ustali wszystko.
Tylko, e taka demokracja przyjmuje bardzo niedemokratyczne i ukryte zało enia. A jednym z
nich jest bestialskie prawo d ungli, czyli prawo silniejszego, prawo bogatszego, prawo teko,
który gło niej krzyczy. Zobaczmy tylko co dzieje si w naszym polskim politycznym grajdołku,
gdzie wła nie ci gło no krzycz cy, a zarzucaj cy innym nietolerancj sami s najbardziej
nietolerancyjni. Ponadto z t okrzyczan tolerancj , to te nie jest tak pro ciutko, jakby to chcieli
niektórzy. O. Mieczysław Kr piec pisze bardzo krótko, ale i bardzo dosadnie: „tolerancja
wobec fałszu jest tolerancj fałszyw , a tolerancja wobec zła, jest zł tolerancj ”. Mog i
powinienem by tolerancyjny i wyrozumiały wobec człowieka, który popełnia bł dy, ale nigdy nie
mog by tolerancyjny wobec zła przez niego popełnionego. Mog i powinienem by
tolerancyjny wobec ludzkiej słabo ci, ale nigdy nie wolno mi by tolerancyjny wobec ludzkiej
przewrotno ci, która -co wi cej- próbuje udowodni , e przewrotno ci nie jest. A nawet
uzasadnia, e prawa moralne s dowolne i zale ne od sytuacji, od okoliczno ci, a przede
wszystkim od tego, do kogo si stosuj . A my doskonale wiemy z naszego do wiadczenia, co to
znaczy. My wiemy, e wszyscy s równi, tylko e niektórzy s równiejsi. A to wła nie
próbuj nam wmówi liberalni politycy ubieraj c to w szatki „praw człowieka i demokracji”. Nie
dajmy si wi c zastraszy i nie dajmy sobie wmówi , e ksi dz mówi cy na ambonie o
politycznej demagogii i nieuczciwo ci zajmuje si polityk , e politykuje. On mówi akurat o
prawach i normach moralnych, a nie o polityce. Tak jak i ja w tej nauce nie zajmuj si polityk ,
ale moralno ci (niemoralnych) polityków. A jest to tym bardziej wa ne, e niemoralno
jednego, zwykłego, szarego obywatela ma o wiele mniejsze skutki ni niemoralno polityka,
który swoim głosem sankcjonuje bezprawne i zbójeckie prawa.
Jeszcze raz dochodzimy w naszych rekolekcjach do tego samego stwierdzenia, e religia nie
mo e si da zepchn na margines ycia, tak e społecznego. Nie dlatego i nie po to, aby na
sił i ustawowo wszystkich nawraca , ale dlatego, e jej obowi zkiem jest ustawicznie „w por i
nie w por ” przypomina człowiekowi, e jest człowiekiem. Bo sprawdzaj si słowa w. Pawła z
listu do Tymoteusza:
„Zaklinam ci wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który b dzie s dził ywych i umarłych, i na Jego
pojawienie si , i na Jego królestwo: gło nauk , nastawaj w por , nie w por , w razie potrzeby
wyka bł d, poucz, podnie na duchu z cał cierpliwo ci , ilekro nauczasz. Przyjdzie bowiem
chwila, kiedy zdrowej nauki nie b d znosili, ale według własnych po da - poniewa
ich uszy wierzbi - b d sobie mno yli nauczycieli. B d si odwracali od słuchania
prawdy, a obróc si ku zmy lonym opowiadaniom.”
(2 Tm 4,1-4)
Czy bowiem nie jest tak, e wielu spo ród nas „zdrowej nauki słucha nie chce, bo ich uszy
wierzbi ”?
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