roda – IV tydzie WP
Nauka 29 – Bóg na cenzurowanym
W jednej z pierwszych nauk zatytułowanej „Ko ciół na cenzurowanym” mówili my na temat
krytycznej postawy ludzi -a szczególnie katolików- wobec Ko cioła. Wskazali my tak e, ze
główn przyczyn takiej postawy jest po prostu nieznajomo Ko cioła i złe Jego rozumienie.
Ludzie tacy –rzekomo- zachowuj jeszcze „jak wiar ”, chocia czasami trudno zobaczy na
czym ta wiara u nich polega. Mo na jednak jeszcze –zasadniczo- z nimi dyskutowa , próbowa
ich przekona , pokaza prawd o Ko ciele, nawróci , bo –jak sami twierdz - nie odrzucaj oni
Boga, ale po redników.
Dzisiaj chciałbym pój jeszcze dalej i pokaza , e w dzisiejszym wiecie pojawia si i inna,
bardziej niebezpieczna i gł bsza pretensja i krytyka, a jest pretensja wobec samego Boga.
Wielu współczesnych ludzi, a szczególnie młodzie y „stawia pod cian ” ju nie tylko instytucj
ko cioła, czy Wspólnot Ludu Bo ego – Ko cioła i kwestionuje nie tylko potrzeb tych
rzeczywisto ci, ale daleko wi cej. Ludzie „stawiaj pod cian ” i umieszczaj na cenzurowanym
samego Boga, maj c do Niego pretensje, e wiat, który stworzył jest niedoskonały, a On sam
jest najprawdopodobniej nieobecny. I nie s to koniecznie zagorzali atei ci, czy wrogowie religii
spod znaku marksistowsko-leninowskich op ta czych ideologii. S to –niestety- ludzie młodzi,
którzy nawet nieraz nie umiej si jasno wyrazi , w co nie wierz , co odrzucaj , co neguj . Jest
to postawa tym bardziej niebezpieczna, bo zasadzaj ca si na bardzo modnym w ród wielu
młodych ludzi powiedzeniu „a to wszystko mi zwisa”, to mnie nie obchodzi, to jest bujda i
wymysł. Bóg, religia, sprawy moralne staj si absolutnie niemodne i całkowicie oboj tne.
Ludzie tacy (wła nie ludzie młodzi) nie zadaj sobie nawet najmniejszego wysiłku uzasadnienia
swoich postaw, czy nonszalanckich przekona . Jestem wolny, mog robi co mi si podoba i
wierzy , albo nie wierzy w co chc , lub w to, co jest dla mnie wygodniejsze. Ten nonszalancki,
a niejednokrotnie nawet wulgarny stosunek do religii i Boga, jest efektem –niestety- bardzo
diabolicznej manipulacji ze strony przewrotnych, a ukrytych manipulatorów, którzy eruj na
braku krytycyzmu i bardzo cz sto –b d my szczerzy- na wygodnictwie i lenistwie swoich ofiar.
Dla poparcia takich postaw, czy te dla ich usprawiedliwienia swojej niewiary u ywaj bardzo
demagogicznych argumentów w rodzaju: „Obraz bogatych ksi y je d cych „wypasionymi
furami” wyrabia nam –MŁODZIEZY- zdanie o Ko ciele i religii, e to wszystko jest jednym
wielkim oszustwem, a Pan Bóg został stworzony przez ksi y, tylko po to, aby mogli si bogaci
i mami prostaczków swoimi wymysłami.” Przy takiej argumentacji wszelkie próby racjonalnej
dyskusji na temat istnienia czy przymiotów samego Boga rozbijaj si o bardzo modne i bardzo
perwersyjne –a jednocze nie nie do zbicia- argumenty „ad hominem”.
Wszelka za rzeczowa dyskusja rozbija si wtedy o kilka, mo e kilkana cie złych przykładów,
które u takiego młodego, ale zarazem bezkrytycznego człowieka wytworzyły karykaturalny obraz
ko cioła i religii. I na tym wła nie eruj przewrotni manipulatorzy o szata skiej wprost
proweniencji.
Co wi cej, zauwa am tak e, e np. na internecie pojawiła si spora liczba –jak ja ich nazywam„harcowników internetowych”, którzy u ywaj takich wła nie argumentów „ad hominem” lub
nawet „ad personam” jako dowodów na nieistnienie Boga, na miałko i rzekome zakłamanie
religii. Szkalowanie za i opluwanie wszystkiego i wszystkich -z Bogiem wł cznie- jest ich
specjalno ci . A młodzie im wierzy, bo niestety, nie miała jeszcze ani okazji, ani mo liwo ci
zbyt wiele prze y i do wiadczy . Za mało jeszcze widziała, jest łatwowierna i bezkrytyczna w
przyjmowaniu wszystkiego, co jej si poda. W miejsce za religii, moralno ci i zbawienia
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proponowanego przez Boga, Który umarł na krzy u, proponuje si tym młodym ludziom
łatwiutkie samozbawienie, zast pniki w rodzaju sekciarskich praktyk rodem z buddyzmu,
taoizmu, czy innych religii wschodu.
Diaboliczni manipulatorzy za , to ludzie przewrotni, którzy bazuj na tym wła nie, e młodzie
nie ma jeszcze wyrobionego zdania i ugruntowanych narz dzi krytycznych i daje si bardzo
łatwo w tego rodzaju pseudonaukowe wywody wmanewrowa . Chodzi nawet za mn od
dłu szego czasu pokusa napisania artykułu zatytułowanego „Demagogia, czyli horror
methodologicus”, który wykazywałby bezprawno
i szkodliwo
takich pseudonaukowych
„objawie ”. Tacy pseudonaukowi harcownicy wyrz dzaj młodzie y (a pewno i nie tylko
młodzie y) bardzo wielkie szkody, powoduj c zniech cenie, krytykancki i nonszalancki, a
zarazem negatywistyczny i cz sto wulgarny stosunek nie tylko do Ko cioła, ale do religii i
wszystkiego, co wiary dotyczy z Bogiem wł cznie.
Zara ana takimi demagogicznymi ideami młodzie zniech ca si i sama przyznaje: „By mo e
w ogóle szkoda czasu wgł bia si w t cał religi i doszukiwa si czego , czego potencjalnie
nie ma ... Mo e lepiej y w wiecie « matrixa ». Wszystko pewno stanie si zrozumiale dopiero
w momencie mierci ... a tak??? Nie wiem. Sam nie mam zamiaru zmienia swoich przekona .”
Co robi w takiej sytuacji, kiedy ka da, nawet najbardziej uczciwa próba dyskusji jest kwitowana
takim lub podobnym stwierdzeniem?
Ale na tym sprawa si nie ko czy, bo przecie wszyscy wiedz , e człowiek jest istot , która
nie znosi metafizycznej pustki i w miejsce „zdeklasowanego Boga” tworzy sobie bo ki. Wiedz o
tym tak e "misjonarze intelektu", których marzeniem jest wyhodowanie istot o nowej,
globalnej, „nieska onej religi i przes dami” wiadomo ci. I oni takie puste miejsca po Bogu
staraj si u młodych ludzi czym zapełni . Tego rodzaju „intelektualni manipulatorzy” pragn
uleczy ludzki umysł ze lepej wiary i przyci gn
człowieka do Powszechnej wi tyni
Człowiecze stwa lub tak bardzo modnego -w niektórych krajach Europy zachodniejHumanizmu. Zast puje si wi c religi objawion (katolicyzm, judaizm i inne) religi rozumu,
zdrowia, samozadowolenia, spełnienia, wolno ci, a wiara i wszelka intuicja religijna musz , ich
zdaniem, pozosta wył cznie prywatn spraw . Wprowadza si wi c w miejsce Boga, kult ciała,
rozrywki, dobrego samopoczucia, sukcesu, pieni dza, albo nawet wprost Szatana. I młodzi
ludzie daj si a to złapa .
Odsyłam tutaj do trzech artykułów:
- Misjonarze intelektu
- ycie w stylu dowolnym I
- ycie w stylu dowolnym II
Powstaj wi c ró ne bo ki i zast pniki w rodzaju Wielkich Orkiestr wi tecznej Pomocy,
Przystanków Woodstock, czy nowych sekt spod znaku New Age, Scientologii, czy innych
pseudo humanistycznych ugrupowa z psychodeliczn muzyk i obietnicami samo-zbawienia,
samo-spełnienia, pełnego kontaktu z duchem wszech wiata, a nawet kontaktów z istotami
cywilizacji pozaziemskich. A wszystkie one bazuj na obietnicach osi gni cia szcz cia w
sposób łatwy i pozbawiony wysiłku. I to jest bardzo chwytliwe w egoistycznym społecze stwie
nastawionym na hedonistyczne u ywanie ycia. W zestawieniu bowiem z religi stawiaj ca
moralne i etyczne wymagania, mówi c o samozaparciu, o wyrzeczeniu, o trudnej i w skiej
drodze prowadz cej do zbawienia te nowe religie s oczywi cie bardziej chwytliwe i o wiele
bardziej atrakcyjne.
W takiej zatrutej i pseudo-humanistycznej, pseudo-o wieconej atmosferze wyrasta nowe
pokolenie ludzi niewierz cych, którzy rzeczywi cie uwa aj bo –paradoksalnie- uwierzyli !!!, e
wszelka wiara jest opium da ludu. Ale ich przekonania oparte s równie tylko na wierze, z t
ró nic , e dla nich ta wła nie wiara jest jedynie słuszna i uzasadniona w sposób –rzekomorozumowy. Do takich ludzi nie dociera adna argumentacja i adne tłumaczenie. Oni
definitywnie skazali Boga na banicj i bezwiednie, czasami nawet nie wiadomie zast pili go
jednym lub nawet wieloma bo kami. I to jest na pewno najwi kszy problem z jakim boryka si
wielu katechetów w nauczaniu religii. Ale, dlaczego tak si dzieje? Czy rzeczywi cie przyczyn
nale y szuka jedynie w nieautentycznym yciu niektórych ksi y? Czy wytłumaczeniem mo e
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tu by jedynie działalno
przewrotnych manipulatorów i ateistów ogłupiaj cych młodzie i
wiod cych j w sposób wiadomy i przemy lany na bezdro a? Nie s dz , bo zastanawiaj cym
jest sk din d fakt, e jest te sporo młodzie y krytycznie nastawionej do tanich sensacji o
rzekomych przest pstwach kleru, a i krytycznie przyjmuj cej „objawienia nowych guru”.
Dlaczego jest wi c tak, e spora grupa młodzie y odchodzi, rezygnuje z wiary, odcina si od
religii swoich ojców i szuka zbawienia w egzotycznych i ezoterycznych sektach? Jak s dz ,
mo na tu tak e jako powód poda brak autentyczno ci wiary u rodziców, czy nawet brak czasu
na wychowanie w domu. Je li dziecko od najmłodszych lat nie widzi tego autentyzmu i
religijnego pogł bienia u swoich rodziców, to sk d ma bra wzorce i gdzie szuka oparcia w
sytuacjach kryzysu. Niewielu ma mo liwo i szcz cie, trafi dobrego katechety czy ksi dza.
Wielu nie zadaje sobie nawet takiego wysiłku poszukiwania czy refleksji. I wtedy wła nie proces
obchodzenia ulega przyspieszeniu. Efekty s widoczne na ulicach naszych miast, w szkołach, w
zakładach opieku czych i wychowawczych, w poprawczakach, a nawet w wi zieniach.
Sprzyja takim negatywistycznym i nihilistycznym postawom na pewno atmosfera powszechnego
krytykanctwa i niezdrowych sensacji, ale tak e globalny upadek wszelkich autorytetów. Na
pewno tak e nie pomaga nieautentyczna postawa niektórych przedstawicieli ko cioła
instytucjonalnego. Tylko, e wielu z nich wyrosło ju niestety na takich wła nie anty-religijnych i
kontestuj cych „po ywkach” nihilizmu i negatywizmu.
Pozostaje pytanie: „Co robi ? Jak ratowa młodzie przed spoganieniem? Jak ratowa młodych
ludzi przed przewrotn , szata sk indoktrynacj i negacj wszystkiego ...?”
Kapry ny i roszczeniowy stosunek do rzeczywisto ci, negacja wszelkich autorytetów z
autorytetem Boga wł cznie spowodowały, e posypały si wszelkie ideały i zawaliły dotychczas
uznawane normy. A jedyn norm i jedynym przykazaniem jest „korzystaj z ycia jak si da, bo i
tak yjemy w matrixie.”
Ciekawym jest jednak niezwykły autorytet jakim nieustannie cieszył si Papie Jan Paweł II.
Mo e warto zobaczy , co poci gało ludzi młodych w tej charyzmatycznej postaci? Mo e warto
zaczerpn z Jego do wiadcze i zastosowa je w praktyce kontaktów z młodzie .
Bo, chocia Bóg przestał by w modzie, a jego miejsce zaj ły dyskotekowe bo yszcza i bo ki, to
jednak młodzie potrzebuje czego wi cej i czego gł bszego ni tymczasowe i przemijaj ce, i
je li si to młodzie y w sposób autentyczny uka e, to na pewno zostanie to przyj te z uznaniem
i wdzi czno ci .
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