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1.Wprowadzenie
Zarówno Īyczliwie jak i nieprzyjaĨnie nastawieni do Benedykta XVI przyznają,
Īe jest on jednym z najwybitniejszych teologów współczesnych, niezwykle uzdolnionym polemistą, który z wielkim znawstwem uzasadnia wiarygodnoĞü chrzeĞcijaĔstwa. W swoich publikacjach daje Ğwiadectwo doskonałej znajomoĞci współczesnych prądów myĞlowych, polemizuje z nimi, ukazuje ich Ĩródła, istotĊ, słabe strony i negatywny wpływ na sposób myĞlenia ludzi, a takĪe na decyzje podejmowane
przez całe społecznoĞci, gremia ustawodawcze, czy wreszcie przez pojedyncze
osoby. RównoczeĞnie – jako papieĪ – mobilizował chrzeĞcijan- katolików do dawania właĞciwej odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia współczesny Ğwiat niewiary.
W jego ówczesnych przemówieniach znajdujemy teĪ czĊsto odpowiedĨ na pytanie,
jaką postawĊ wobec róĪnych ideologii winni przyjmowaü ludzie wierzący.
Warto wiĊc przedstawiü to wciąĪ aktualne nauczanie Benedykta w kluczu: dialektyka wiary i niewiary. Wiadomo zaĞ, Īe w dialektyce stawia siĊ tezĊ, odpowiada antytezą i ostatecznie podaje syntezĊ. Mówiąc proĞciej, chodzi o ukazanie przeciwstawnoĞci pomiĊdzy wiarą i niewiarą, przy czym naleĪy pamiĊtaü, Īe niewierzący – ateista nie
moĪe powiedzieü, iĪ wie na pewno, Īe Pana Boga po prostu nie ma. On bowiem takĪe
na swój sposób wierzy, wierzy iĪ Boga nie ma i ma na to mniej argumentów, niĪ wierzący na rzecz swojej wiary. OczywiĞcie, na kaĪdy temat moĪna by powiedzieü o wiele
wiĊcej, ale ograniczają takĪe rozmiary artykułu, których naleĪy siĊ trzymaü1.
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2. Ateizm a wiara w Boga StwórcĊ
ChrzeĞcijaĔstwo, jak wiadomo, przyjmuje istnienie Boga Stwórcy. Pismo Ğw.
ukazuje bezpoĞrednią zaleĪnoĞü istnienia Ğwiata i człowieka od Przyczyny Pierwszej – tj. od Boga, pomijając przyczyny drugie – stworzone. MaterialiĞci natomiast
od dawna twierdzili, Īe Bóg został wymyĞlony z potrzeby, gdy ludzie nie znający
naturalnych przyczyn zjawisk zaczĊli przypisywaü je hipotetycznej Istocie NajwyĪszej. Dzisiaj zaĞ, kiedy mamy do czynienia z tak wielkim postĊpem wiedzy i technologii, wiara w Boga nie wydaje siĊ – według nich - juĪ potrzebna. Tymczasem –
w mocnym i wypowiadanym wielokrotnie przekonaniu Benedykta XVI – konflikt
pomiĊdzy nauką a wiarą nadprzyrodzoną nie istnieje, poniewaĪ nauki eksperymentalne badają przyczyny stworzone, a wiara mówi o Przyczynie Pierwszej, a ponadto
Stwórca powierzył Ğwiat człowiekowi, aby go rozwijał i troszczył siĊ o niego2.
Ateizm przyjmuje wiecznoĞü materii i wyjaĞnia powstanie Ğwiata na drodze
ewolucjonizmu. Gdyby nawet przyjąü lansowaną przez ateistów współczesnych
hipotezĊ wielkiego wybuchu, to i tak pozostanie problem, skąd siĊ wziĊła ta ogromna iloĞü energii, z której miała powstaü materia i miał ukształtowaü siĊ kosmos.
Niestety, choü ewolucjonizm wydaje siĊ na pierwszy rzut oka racjonalny, to ostatecznie okazuje siĊ jednak nieracjonalny, gdyĪ byty niĪsze same z siebie nie są w
stanie spowodowaü zaistnienia bytów wyĪszych. Ale człowiekowi współczesnej
epoki nauki i techniki wydaje siĊ niewłaĞciwe przyjąü za prawdĊ opowiadania z
KsiĊgi Rodzaju o stworzeniu Ğwiata przez Boga. Tymczasem tych opowiadaĔ nie
naleĪy rozumieü dosłownie, lecz odróĪniaü ich treĞü od formy. Bowiem Biblia nie
chce byü podrĊcznikiem nauk przyrodniczych, ale chce wyjaĞniaü prawdĊ o pochodzeniu bytów, o ich zaleĪnoĞci od pierwszej Przyczyny i o ich istocie. Opowiadania
o stworzeniu Ğwiata przez Boga objawiają nam, Īe Ğwiat nie jest splotem sił ze sobą
sprzecznych, lecz zakorzenia swe pochodzenie i swą stałoĞü w Logosie, w odwiecznym Rozumie Boga, który podtrzymuje Ğwiat w istnieniu. To ten Rozum i ten Duch
Stwórca posiada plan tego Ğwiata. JeĞli człowiek wierzy, Īe u podstaw wszystkiego
stoi Rozum, wówczas zostaje rozjaĞniony kaĪdy aspekt jego egzystencji, a to daje
mu odwagĊ, by z ufnoĞcią i nadzieją podejmował Īyciowe wyzwania. A zatem Pismo Ğw. mówi nam, Īe pochodzenie Ğwiata i ludzi nie jest irracjonalne i nie jest
przez kogoĞ wymuszone, lecz pozostaje racjonalne i pochodzi z miłoĞci i wolnoĞci
Boga. Stąd przed człowiekiem stoi alternatywa: albo daü pierwszeĔstwo irracjonalnoĞci, przymusowi, albo przyznaü pierwszeĔstwo rozumowi, wolnoĞci i miłoĞci.
Ludzie wierzący wybierają tĊ drugą opcjĊ równieĪ w dzisiejszej epoce rozwiniĊtych
nauk przyrodniczych oraz technicznych3.
W kontekĞcie naszej współczesnej racjonalnoĞci powinniĞmy na nowo odkryü
Boga, który odpowiada naszemu rozumowi, poniewaĪ widzimy rozumnoĞü kosmosu, widzimy, Īe KtoĞ za nim stoi, choü nie widzimy jak blisko jest ten Bóg, jak bardzo dotyczy On kaĪdego z nas. Ta synteza Boga wielkiego i majestatycznego oraz
Boga małego, który jest blisko mnie, mojego Īycia – stanowi nucleum ewangeliza2

Por. Przemówienie do uczestników zebrania plenarnego Papieskiej Akademii Nauk, 6 XI 2006.
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Por. Katecheza wygłoszona w czasie audiencji Ğrodowej, 6 II 2013.
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cji. A wiĊc naleĪy ukazywaü chrzeĞcijaĔstwo w jego istocie, bo ono rzeczywiĞcie
ukazuje fundament Ğwiata i człowieka, jego Īycia ze wszystkimi problemami naszych czasów4.

3. CiemnoĞci niewiary a Ğwiatło wiary
Dialektyka pomiĊdzy ciemnoĞciami niewiary a Ğwiatłem wiary została nakreĞlona na początku encykliki zatytułowanej Lumen fidei (n. 1-5) i podpisanej przez papieĪa Franciszka. Jak jednak oĞwiadczył sam Franciszek, encyklika ta w duĪej mierze została przygotowana przez jego poprzednika, Benedykta XVI. JĊzyk wskazuje,
Īe chodzi tu przede wszystkim o pierwszą czĊĞü encykliki, a wiĊc równieĪ o rozwaĪania dotyczące omawianego tematu.
PapieĪ rozpoczyna je od stwierdzenia, Īe tradycja KoĞcioła nazwała wielki dar
przyniesiony przez Jezusa Ğwiatłem wiary. Przedstawia On sam siebie w sposób
nastĊpujący: „Ja przyszedłem na Ğwiat jako ĞwiatłoĞü, aby nikt, kto we Mnie wierzy,
nie pozostawał w ciemnoĞci” (J 12, 46). RównieĪ Ğw. Paweł uĪywa podobnych słów:
„Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnoĞciom, by zajaĞniały Ğwiatłem, zabłysnął w naszych sercach” (2 Kor 4, 6). W Ğwiecie pogaĔskim, spragnionym Ğwiatła,
rozwinął siĊ kult boga SłoĔca, Sol invictus, przyzywanego o Ğwicie. Choü słoĔce
wstawało codziennie, wiadomo było jednak, Īe nie potrafi swym Ğwiatłem ogarnąü
całej egzystencji człowieka; jego promieĔ nie potrafi bowiem przeniknąü w mroki
Ğmierci, gdzie ludzkie oko zamyka siĊ na jego Ğwiatło. „Nie spotkano nigdy nikogo –
twierdzi Ğw. Justyn MĊczennik – gotowego umrzeü za swą wiarĊ w słoĔce”.
ChrzeĞcijanie zaĞ Ğwiadomi, jak wielki horyzont otwiera przed nimi wiara, nazywali Chrystusa prawdziwym słoĔcem, „którego promienie dają Īycie”. Do Marty,
opłakującej Ğmierü brata Łazarza, Jezus mówi: „CzyĪ nie powiedziałem ci, Īe jeĞli
uwierzysz, ujrzysz chwałĊ BoĪą?” (J 11, 40). Kto wierzy, widzi; widzi dziĊki Ğwiatłu oĞwiecającemu cały przebieg ludzkiej drogi, poniewaĪ przychodzi ono do nas od
zmartwychwstałego Chrystusa, niezachodzącej nigdy gwiazdy porannej.
JednakĪe w nowoĪytnej epoce uznano, Īe o ile Ğwiatło wiary mogło wystarczyü
staroĪytnym społeczeĔstwom, o tyle jest ono zbyteczne w nowych czasach, kiedy
człowiek stał siĊ dojrzały, szczyci siĊ swoim rozumem, pragnie w nowy sposób
badaü przyszłoĞü. W tym sensie wiarĊ zaczĊto uwaĪaü za Ğwiatło iluzoryczne, przeszkadzające człowiekowi w odwaĪnym zdobywaniu wiedzy. Bo wierzenie rzekomo
przeciwstawia siĊ poszukiwaniu. Wiara stanowiłaby wiĊc iluzjĊ Ğwiatła, utrudniającą ludziom wolnym i racjonalnym, drogĊ ku przyszłoĞci.
W taki sposób wiara została ostatecznie skojarzona z ciemnoĞcią. AteiĞci przyznali jej miejsce jedynie tam, gdzie rozum nie potrafi czegoĞ wyjaĞniü, gdzie człowiek nie moĪe w Īaden sposób osiągnąü pewnoĞci. Pojmowali wiĊc wiarĊ jako
ucieczkĊ pod wpływem Ğlepego uczucia, spowodowaną przez brak Ğwiatła albo jako
subiektywne Ğwiatło, zdolne byü moĪe rozpaliü serce, dostarczyü pociechy strapionemu, ale którego nie moĪna zaproponowaü innym jako coĞ mającego wymiar
4
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114

KS. JÓZEF WARZESZAK

obiektywny, jako wspólne Ğwiatło oĞwiecające drogĊ Īycia wszystkich ludzi. Stopniowo zaczĊto jednak dostrzegaü, Īe Ğwiatło autonomicznego rozumu nie potrafi
wystarczająco rozjaĞniü przyszłoĞci. Zawsze w koĔcu kryje siĊ ona w mroku i pozostawia człowieka w lĊku przed nieznanym. I tak człowiek zrezygnował z poszukiwania wielkiego Ğwiatła, by zadowoliü siĊ małymi płomykami, które co prawda
Ğwiecą krótką chwilĊ, ale nie są juĪ zdolne rozjaĞniü całej drogi. Gdy zabraknie
Ğwiatła, wszystko staje siĊ niejasne, nie moĪna odróĪniü dobra od zła, drogi prowadzącej do celu od drogi, na której zdezorientowani błądzimy. Dlatego pilne staje siĊ
odzyskanie Ğwiatła, które daje wiara, bo kiedy gaĞnie jej płomieĔ, wszystkie inne
Ğwiatła tracą w koĔcu swój blask. ĝwiatło wiary ma bowiem ten szczególny charakter, poniewaĪ jest zdolne oĞwietliü całe Īycie człowieka, takĪe chwile jego cierpienia, Ğmierci i Īycia pozagrobowego.
PoniewaĪ to Ğwiatło wiary ma rozjaĞniü tajemnice Īycia człowieka, nie moĪe
wywodziü siĊ z ludzkiej inwencji twórczej i musi pochodziü z bardziej pierwotnego
Ĩródła, musi ostatecznie pochodziü od Boga. Wiara rodzi siĊ w spotkaniu z Bogiem
Īywym, który wzywa człowieka do istnienia i objawia mu swoją miłoĞü, miłoĞü
uprzedzającą, na której moĪe siĊ oprzeü, by trwaü niezłomnie i budowaü swe Īycie.
Przemieniony przez tĊ miłoĞü, człowiek otrzymuje nowe widzenie, doĞwiadcza, Īe
jest w niej zawarta wielka obietnica pełni człowieczeĔstwa i zaczyna patrzeü z ufnoĞcią w przyszłoĞü. Wiara, którą wierzący otrzymuje od Boga jako dar nadprzyrodzony, jawi siĊ jako Ğwiatło na drodze, wskazujące kierunek człowieczej wĊdrówki
w czasie. Z jednej strony pochodzi ona z przeszłoĞci, jest Ğwiatłem pamiĊci o ZałoĪycielu, o Īyciu Jezusa, gdzie objawiła siĊ Jego w pełni wiarygodna miłoĞü, zdolna
zwyciĊĪyü Ğmierü. Lecz jednoczeĞnie, ze wzglĊdu na to, Īe Chrystus zmartwychwstał i przeprowadza ludzi poza próg Ğmierci, wiara jest Ğwiatłem bijącym z przyszłoĞci, które roztacza przed wierzącymi szerokie horyzonty i kaĪdemu pozwala
wyjĞü poza odosobnione „ja” ku szerokiej komunii z Bogiem i ludĨmi. Tak wiĊc
wiara nie tylko nie mieszka w mroku, ale wprost rozĞwietla ludzkie ciemnoĞci.

4. Dialog wierzących z niewierzącymi, ale poszukującymi prawdy
Na spotkanie w AsyĪu Benedykt XVI zaprosił – oprócz przedstawicieli róĪnych
religii – ludzi, którzy – jak powiedział – nie mają łaski wiary, ale którzy stawiają
pytania o Boga i poszukują Go. W wygłoszonym tam przemówieniu zauwaĪył, Īe
obok dwóch rzeczywistoĞci, tj. religii i antyreligii istnieje jeszcze inna orientacja
podstawowa, tj. Ğwiat agnostycyzmu, a tworzą ją osoby, którym nie został udzielony dar wiary, a które jednak poszukują prawdy, poszukują Boga. Ludzie tego typu
nie twierdzą tak po prostu, iĪ „Īaden Bóg nie istnieje”. Ale cierpią z powodu Jego
braku, i szukając prawdy i dobra, są wewnĊtrznie niejako w drodze ku Niemu. Stawiają przede wszystkim pytania tak wierzącym, jak i niewierzącym. Odbierają przy
tym ateistom walczącym fałszywą pewnoĞü, z jaką wyraĪają oni przekonanie, Īe
Bóg nie istnieje i zapraszają ich, by zostali nie tyle oponentami, ile osobami poszukującymi, które nie tracą nadziei, iĪ prawda istnieje, i Īe ludzie mogą i powinni
odnosiü do niej swoje Īycie. Ale wzywają zarazem wyznawców religii, aby nie
uwaĪali Boga za swą wyłączną własnoĞü i by tym samym nie czuli siĊ upowaĪnieni
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do przemocy wobec innych. Osoby te szukają prawdy, szukają prawdziwego Boga,
którego obraz w religiach, z powodu sposobu, w jaki nierzadko są praktykowane,
bywa czĊsto zakryty. Tak wiĊc to, Īe nie potrafią oni odnaleĨü Boga zaleĪy poniekąd równieĪ od wierzących, którzy ukazują im Jego obraz zredukowany bądĨ nawet
skrzywiony.
Wskutek tego walka wewnĊtrzna agnostyków i stawiane przez nich pytania okazują siĊ równieĪ wezwaniem skierowanym do ludzi wierzących i to wszystkich
wierzących, aby oczyĞcili swą wiarĊ, aby Bóg – prawdziwy Bóg – stał siĊ dziĊki
temu dostĊpny dla innych. Dlatego PapieĪ zaprosił tych ludzi poszukujących na
spotkanie do AsyĪu, aby podąĪali razem z wierzącymi drogą do prawdy, z zaangaĪowaniem na rzecz godnoĞci człowieka i na rzecz pokoju. Razem z wierzącymi
oĪywieni przez wspólne pragnienie bycia pielgrzymami prawdy, pielgrzymami
pokoju5.

5. Czy to, w co wierzymy jest prawdziwe czy nie?
Dla wiary waĪne jest pytanie: czy to, w co wierzymy, jest prawdziwe, czy teĪ
nie? Formułując odpowiedĨ na to pytanie Benedykt XVI przypomina przede
wszystkim uwagĊ Tertuliana do słów Chrystusa: On nie powiedział: Jestem zwyczajem, ale: Jestem prawdą – non consuetudo sed veritas (Virg. 1,1 ). Mówiąc tu o
„zwyczaju” Tertulian mógł mieü na myĞli religie pogaĔskie, które zgodnie ze swoją
naturą nie były rodzajem wiary, ale raczej „zwyczajem”, bo robiło siĊ to, co zawsze
było robione; zachowywało siĊ tradycyjne formy kultu, Īywiąc nadziejĊ, Īe to zapewni właĞciwe relacje z tajemniczą sferą tego, co boskie. Rewolucyjnym zaĞ
aspektem chrzeĞcijaĔstwa w staroĪytnoĞci okazało siĊ właĞnie zerwanie ze „zwyczajem” z miłoĞci do prawdy. PodstawĊ do tego dał Ewangelista Jan, który nazywa
Chrystusa Logosem, Prawdą. A jeĞli tak, to człowiek musi odpowiadaü Mu swoim
logosem, swoim umysłem. Aby dotrzeü do Chrystusa, musi iĞü drogą prawdy. Musi
otworzyü siĊ na Logos, na stwórczy Rozum, który jest jego punktem odniesienia i
od którego pochodzi jego rozum własny. Zrozumiałe jest zatem, Īe wiara chrzeĞcijaĔska musiała zastanawiaü siĊ nad pytaniem o swoją rozumnoĞü.
NastĊpnie PapieĪ nawiązuje do Ğw. Bonawentury, który w prologu do swojego
Komentarza do Sentencji mówił o posługiwaniu siĊ rozumem w dwojaki sposób – o
takim posługiwaniu siĊ nim, które jest nie do pogodzenia z istotą wiary, i innym,
które naleĪy właĞnie do istoty wiary. Istnieje bowiem, jak siĊ to mówi, violentia
rationis, despotyzm rozumu, który uwaĪa siĊ za najwyĪszego i ostatecznego sĊdziego wszystkiego. Chce poddaü Boga doĞwiadczeniu, przesłuchaniu, badaniu eksperymentalnemu. Tego rodzaju posługiwanie siĊ rozumem jest z pewnoĞcią niemoĪliwe w łonie wiary.
PapieĪ zauwaĪa nastĊpnie, Īe ten sposób posługiwania siĊ rozumem w czasach
współczesnych osiągnął swój szczytowy punkt na terenie nauk przyrodniczych.
Poznanie doĞwiadczalne uwaĪane jest dziĞ przez szerokie krĊgi intelektualne za
5

Por. Przemówienie w dniu refleksji, dialogu i modlitwy w AsyĪu, 27 X 2011.
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jedyną formĊ rozumowania, którą moĪna okreĞliü jako naukową. To, co nie moĪe
byü potwierdzone, bądĨ uznane za fałszywe na drodze nauki, zostaje odsuniĊte poza
jej granice. DziĊki takiemu podejĞciu, jak wiemy, powstały wielkie dzieła; nikt nie
moĪe kwestionowaü, Īe w zakresie poznania natury i jej praw jest ono słuszne i
konieczne. Podobne posługiwanie siĊ rozumem ma jednak swoje granice: Bóg nie
jest przedmiotem ludzkich eksperymentów. On jest Podmiotem i objawia siĊ tylko
w relacji miĊdzy osobami: naleĪy to do istoty osoby.
Ale jest teĪ drugi sposób posługiwania siĊ rozumem, który odnosi siĊ do tego, co
„osobowe”, tj. do wielkich kwestii związanych z bytem ludzkim. MiłoĞü chce poznaü lepiej tego, kogo kocha. Bo miłoĞü, prawdziwa miłoĞü nie zaĞlepia, lecz wyostrza wzrok. Cechuje ją właĞnie pragnienie poznania – prawdziwego poznania
drugiej osoby. Dlatego Ojcowie KoĞcioła znaleĨli prekursorów i poprzedników
chrzeĞcijaĔstwa – poza Ğwiatem objawienia Izraela – nie w religiach „zwyczajowych”, ale wĞród ludzi szukających Boga, szukających prawdy, wĞród „filozofów”:
wĞród osób, które były spragnione prawdy, a zatem były w drodze do Boga.
Kiedy brakuje tego sposobu posługiwania siĊ rozumem, wielkie kwestie dotyczące ludzkoĞci wymykają siĊ z obszaru tego, co rozumowe, i stają siĊ łupem irracjonalnoĞci. Dlatego autentyczna refleksja nad wiarą – teologia jest bardzo waĪna.
Prawidłowa wiara powoduje bowiem, Īe rozum zaczyna otwieraü siĊ na to, co boskie, aby kierując siĊ umiłowaniem prawdy, mógł Boga poznaü bliĪej. Inicjatywa
wejĞcia na tĊ drogĊ naleĪy do Boga, który napełnił ludzkie serce pragnieniem poszukiwania Jego oblicza. NaleĪy zatem do teologii z jednej strony pokora, z którą
człowiek pozwala, by Bóg go „dotknął”, a z drugiej dyscyplina, która wiąĪe siĊ z
porządkiem rozumu, chroniącym miłoĞü przed zaĞlepieniem i pomagającym zwiĊkszyü jej ostroĞü widzenia. Refleksja nad wiarą skłania, by otworzyü umysł i zastanawiaü siĊ nad prawdą jako taką, tj. nad obliczem Boga.

6. Technika a wiara
Liczne odkrycia oraz innowacyjne technologie stanowią z pewnoĞcią powód do
uzasadnionej dumy, ale zarazem czĊsto nie są pozbawione róĪnych niepokojących
zwrotów. A wiĊc w tle szeroko rozprzestrzenionego optymizmu wiedzy naukowej
czai siĊ takĪe cieĔ kryzysu myĞli. Bogaty w Ğrodki, ale ubogi w cele człowiek dzisiejszy Īyje zdezorientowany przez redukcjonizm i relatywizm, które prowadzą do
zaniku znaczenia rzeczy; niemal powalony skutecznoĞcią techniki, zapomina o horyzoncie fundamentalnym, jakim jest pytanie o sens i odrzuca w ten sposób waĪnoĞü wymiaru transcendentnego. Na tym tle, myĞl staje siĊ słaba i siĊga po poĪywki
zuboĪenia etycznego, które zaciemnia z kolei normatywy wartoĞci. To, co było
płodnym korzeniem europejskiej kultury zostaje zapoznane. Poszukiwanie w obszarze kultury absolutu – querere Deum – wymagało jednoczeĞnie pogłĊbienia nauk
Ğwieckich, całego Ğwiata poznania6. Badania nauk eksperymentalnych i pytania o
sens, choü odmienne epistemologicznie i metodologicznie, wywodzą siĊ jednak z
tego samego Ĩródła, tj. z Logosu, który działał na początku, przy stworzeniu Ğwiata i
6

Por. Wywiad udzielony przez Benedykta XVI dziennikarzom w czasie lotu do Francji, 12 IX 2008.
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pozwala zrozumieü jego historiĊ. MentalnoĞü fundamentalnie technokratyczna rodzi
natomiast ryzyko zaburzenia równowagi pomiĊdzy tym, co jest moĪliwe technicznie, a tym co jest moralnie dobre, o trudnych do przewidzenia konsekwencjach7.
KoĞciół szanuje kaĪde odkrycie prawdy, poniewaĪ cała prawda pochodzi od Boga. Wie teĪ, Īe spojrzenie wiary utkwione w Chrystusie otwiera umysł i serce człowieka na Pierwszą PrawdĊ, jaką jest Bóg. W ten sposób kultura Īywiona przez wiarĊ prowadzi do prawdziwej humanizacji, podczas gdy kultury fałszywe koĔczą
wprowadzaniem w dehumanizacjĊ, czego wiele przykładów moĪna spotkaü w
Afryce i Europie8.
Benedykt XVI zauwaĪa w dzisiejszym Ğwiecie liczne znaki dobra, ale jednoczeĞnie dostrzega, Īe powiĊksza siĊ równieĪ swoista pustynia duchowa9. Wydarzenia, o
jakich donoszą codziennie Ğrodki przekazu, mogą sprawiaü wraĪenie, Īe Ğwiat nie
zmierza w kierunku budowania bardziej braterskiej i pokojowej wspólnoty; a nawet
idee postĊpu i dobrobytu uwidaczniają swe ciemne strony. Pomimo wielkich odkryü
naukowych i osiągniĊü techniki człowiek wcale nie wydaje siĊ dziĞ bardziej wolny,
bardziej ludzki. Przeciwnie, wciąĪ utrzymują siĊ przeróĪne formy wyzysku, manipulacji, przemocy, naduĪyü, niesprawiedliwoĞci itd. Kultura materialistyczna wychowuje do poruszania siĊ tylko w horyzoncie przedmiotów materialnych, tego, co
da siĊ zrobiü, do wierzenia w to, co widaü i co moĪna dotknąü własnymi rĊkoma.
RównoczeĞnie jednak w tym Ğwiecie zmaterializowanym i stechnicyzowanym pojawia siĊ coraz wiĊcej osób, które czują siĊ zdezorientowane. Usiłują – co prawda –
wykraczaü poza jedynie horyzontalną wizjĊ Īycia, ale niestety okazują siĊ teĪ gotowe wierzyü we wszystko i przyjmowaü iluzoryczne rozwiązania sekt i przesądów.
W tej sytuacji widaü, jak waĪne, a zarazem konkretne znaczenie ma pytanie o sens
Īycia. Czy człowiek tzn.: my i nowe pokolenia, mamy przed sobą jakąĞ pomyĞlną
przyszłoĞü? Jakie decyzje podejmowaü, jakich wolnych wyborów dokonywaü, aby
zapewniü dobre i szczĊĞliwe Īycie? Wreszcie co nas czeka po Ğmierci?
Te egzystencjalne pytania pokazują, Īe Ğwiat oparty na planowaniu, dokładnych wyliczeniach i eksperymentach, czyli na wiedzy naukowej, choü waĪny dla
Īycia człowieka, jednak nam nie wystarcza. Człowiek potrzebuje nie tylko chleba
materialnego, lecz takĪe znaczenia i nadziei, solidnego fundamentu, pewnego
gruntu, który pomaga Īyü w poczuciu, Īe Īycie ma sens, choüby człowiek przechodził przez kryzys, szedł w mrokach, poĞród trudnoĞci i codziennych problemów. Takie poczucie sensu daje właĞnie wiara; pozwala bowiem z całą ufnoĞcią
zawierzyü Boskiemu „Ty”, Bogu, który daje inną pewnoĞü, ale nie mniej solidną
niĪ pewnoĞü oparta na dokładnym wyliczeniu czy nauce. A zatem wierzyü po
chrzeĞcijaĔsku znaczy z ufnoĞcią zawierzyü głĊbokiemu sensowi, który wspiera
kaĪdego z nas i Ğwiat, temu sensowi, którego nie jesteĞmy w stanie nadaü sobie
sami, który moĪemy jedynie otrzymaü w darze i który stanowi podstawĊ, na której moĪna oprzeü bez strachu całe swoje Īycie. I właĞnie ową wyzwalającą i
7
Por. Przemówienie w czasie wizyty w Uniwersytecie Katolickim Sacro Cuore z okazji 50 – lecia
ustanowienia Wydziału Medycyny i Chirurgii Agostino Gemelli, 03 V 2012.
8
Por. Przemówienie do uczestników sympozjum biskupów Afryki i Europy, 16 II 2012.
9
Por. Katecheza w czasie audiencji Ğrodowej, 24 X 2012; L’Osservatore Romano 2012, nr 12, 47.
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uspokajającą pewnoĞü wiary powinni potrafiü głosiü słowami oraz ukazywaü
przez swe chrzeĞcijaĔskie Īycie wszyscy katolicy.

7. Dialektyka pomiĊdzy polityką a religią
W adhortacji Ecclesia in Medio Oriente (nr 29-30) Benedykt XVI stara siĊ przekonaü – zwłaszcza przywódców politycznych i religijnych Wschodu – Īe dla KoĞcioła katolickiego są nie do zaakceptowania dwa przeciwstawne zjawiska, jakie
pojawiły siĊ we współczesnym Ğwiecie: laicyzacja z jej skrajnymi konsekwencjami
oraz agresywny fundamentalizm, który powołuje siĊ na Ĩródła religijne. PapieĪ
odróĪnia tu, jak zresztą w innych swych wypowiedziach, laickoĞü – ĞwieckoĞü od
sekularyzmu. Niektórzy liderzy polityczni i religijni Wschodu odnoszą siĊ nieufnie do laickoĞci, traktując ją jako przejaw ateizmu i niemoralnoĞci. Faktem jest,
Īe niektóre formy laickoĞci zawierają uproszczone stwierdzenia, zamykające
religiĊ wyłącznie w sferze prywatnej, „jak gdyby była ona jedynie kultem indywidualnym i domowym, istniejącym poza Īyciem, etyką, relacjami z drugim
człowiekiem” (MO 29). RzeczywiĞcie, laickoĞü przerodziła siĊ niekiedy w skrajną,
ideologiczną formĊ, jaką jest sekularyzm. A ten odmawia obywatelom prawa do
publicznego wyraĪania swej religii, twierdząc, Īe jedynie paĔstwo moĪe dyktowaü
zasady kierujące jej publicznymi formami. PapieĪ zwraca uwagĊ, Īe ta ideologia nie
jest typowo zachodnia i nie wolno jej myliü z chrzeĞcijaĔstwem, tj. jakoby chrzeĞcijaĔstwo miało byü odpowiedzialne za jej powstanie.
Benedykt XVI pisze dalej o zdrowej laickoĞci – ĞwieckoĞci, a ta „oznacza uwolnienie wiary od ciĊĪaru polityki i wzbogacenie polityki o to, co wnosi wiara, przy
zachowaniu koniecznego dystansu, wyraĨnego rozróĪnienia i niezbĊdnej współpracy miĊdzy obydwiema” (MO 29).
Zapewnienie wzajemnego szacunku polityki do religii i na odwrót, wystrzeganie
siĊ stałej pokusy mieszania ich lub przeciwstawiania warunkuje naleĪyty rozwój
społeczeĔstwa. JeĞli relacje pomiĊdzy nimi mają byü idealne, to muszą opieraü siĊ
przede wszystkim na zdrowej antropologii, czyli na naturze osobowej człowieka,
oraz na pełnym poszanowaniu niezbywalnych praw ludzkich. Aby mogła funkcjonowaü ta idealna relacja miĊdzy polityką a religią musi istnieü swego rodzaju jednoĞü
a zarazem odrĊbnoĞü pomiĊdzy władzą duchową (religijną) a władzą doczesną (polityczną). Bowiem obydwie władze powołane zostały, choü kaĪda na swój sposób, do
harmonijnego współdziałania dla wspólnego dobra społeczeĔstwa. PapieĪ nazywa tĊ
współpracĊ zdrową laickoĞcią – ĞwieckoĞcią. Ta zdrowa ĞwieckoĞü gwarantuje polityce działanie, które nie instrumentalizuje religii i pozwala jej funkcjonowaü w wolnoĞci, bez obciąĪenia siĊ polityką, którą niekiedy dyktują trudne do pogodzenia z
sobą interesy, a niekiedy jest niezbyt zgodna, czy wprost sprzeczna z wiarą.
Wszystko to Ğwiadczy o tym, Īe dla obu stron potrzebna jest zdrowa ĞwieckoĞü
polegająca na jednoĞci a zarazem odrĊbnoĞci. Niewątpliwie wielkim wyzwaniem jest
dla człowieka właĞciwe odróĪnianie spraw naleĪących do sfery polityki od spraw
naleĪących do sfery religii i naleĪyte układanie tych relacji. Niemniej jednak, tak
politycy jak i ludzie wiary, winni umieü siĊ zmierzyü z tymi problemami z całą cier-
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pliwoĞcią i odwagą, winni byü przygotowywani do tych zadaĔ przez odpowiednią
formacjĊ ludzką i religijną. Nieustannie winni sobie przypominaü o miejscu Boga w
Īyciu osobistym, rodzinnym i obywatelskim oraz o miejscu człowieka w planie BoĪym. DziĊki temu bĊdą mogli tworzyü jednoĞü – odrĊbnoĞü religii i polityki.
Gdy chodzi o fundamentalizm religijny, to Benedykt XVI wskazuje na jego
przyczyny. Jako pierwszą wymienia niepewnoĞü gospodarczo – polityczną, a wiĊc
sytuacjĊ nĊdzy, w jakiej Īyją rekrutowani fundamentaliĞci, nastĊpnie zdolnoĞü niektórych ludzi do manipulowania innymi oraz podatnoĞü niektórych – zwłaszcza
młodych – na manipulacjĊ prowadzon przez niektórych ludzi, a wreszcie niedostateczne zrozumienie, czym jest religia. PapieĪ pisze, Īe ten fundamentalizm dotyka
wszystkich wspólnot religijnych i uniemoĪliwia trwające od wielu wieków współĪycie pomiĊdzy wyznawcami róĪnych religii. Kierując siĊ ambicjami politycznymi,
fundamentalizm chce przejąü władzĊ, czasami przemocą, nad sumieniem kaĪdego i
nad religią. ToteĪ PapieĪ apeluje do wszystkich przywódców, by dokładali wszelkich staraĔ w celu wyeliminowania tego zagroĪenia, godzącego bez róĪnicy i Ğmiertelnie w wierzących wszystkich religii. Przypomina, Īe jest bardzo powaĪnym błĊdem posługiwanie siĊ słowem objawionym, Pismem ĝwiĊtym lub imieniem Boga,
w celu usprawiedliwiania własnych interesów, własnej polityki, którą bardzo łatwo
moĪna naginaü do stawianych sobie celów i stosowaü przemoc wobec wyznawców
innych religii (MO 30)10.

8. Sekularyzm a wiara chrzeĞcijaĔska
Wiara chrzeĞcijaĔska przyjmuje objawienie nadprzyrodzone. Prawda, którą głosi
nie jest ludzkim wymysłem, ale pochodzi z nadprzyrodzonego objawienia. Tymczasem ideologia sekularyzmu kwestionuje samą moĪliwoĞü objawienia BoĪego, a
przez to podwaĪa i wprost odrzuca prawdĊ transcendentną, której człowiek podwaĪaü nie moĪe. Szerzy i propaguje modne sposoby myĞlenia zwłaszcza w Ğrodowiskach uniwersyteckich, w mass mediach i w opinii publicznej.
JuĪ oĞwiecenie, z którego wywodzi siĊ współczesny sekularyzm, dąĪyło do zastąpienia Ğwiatła wiary i Ğwiatła Boga Ğwiatłem rozumu, twierdząc, Īe wszystko od
niego pochodzi. Pozornie je wynosiło, ale w rzeczywistoĞci dokonywało jego zuboĪenia, gdyĪ Ğwiatło rozumu jest radykalnie mniejsze od Ğwiatła wiary11.
Nad dialektyką wiary i sekularyzmu zastanawiał siĊ Benedykt XVI w drodze do
Portugalii. PodkreĞlił, Īe w przeszłoĞci Portugalia stanowiła wielką potĊgĊ wiary
katolickiej i niosła tĊ wiarĊ w róĪne miejsca Ğwiata: wiarĊ odwaĪną, inteligentną i
twórczą. Potrafiła stworzyü wielką kulturĊ w Brazylii, Afryce, Azji. Ale juĪ w
XVIII wieku pojawił siĊ w tym kraju takĪe sekularyzm. ToteĪ Īycie w Portugalii w
ostatnich wiekach naznaczone było zawsze dialektyką, która dzisiaj jeszcze bardziej
10

BENEDYKT XVI, Przemówienie podczas spotkania z władzami politycznymi i społecznymi oraz
przedstawicielami głównych religii w pałacu prezydenckim w Kotonu, (19 XI 2011), AAS 103(2011),
820; L’Osservatore Romano 2012, nr 1, 11-13.
11

Por. Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady Kultury, 8 III 2008.
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siĊ zradykalizowała i przejawia wszelkie cechy europejskie. Wydaje siĊ, Īe stanowi
to wielkie wyzwanie i daje wielkie moĪliwoĞci. Co prawda w czasach dialektyki
oĞwieceniowego sekularyzmu i wiary, nie brakowało osób, które chciałyby budowaü mosty i podejmowaü dialog, jednak tendencja dominująca była niestety przeciwstawna i wykluczała pogodzenie jednego z drugim. DziĞ natomiast widzimy, Īe
owa dialektyka okazuje siĊ szansą, by znaleĨü syntezĊ i zwiastowaü głĊboki dialog.
Sekularyzacja, w formie radykalnego sekularyzmu, nie satysfakcjonuje juĪ dzisiaj umysłów bardziej Ğwiadomych i uwaĪnych. Oznacza to, Īe otwierają siĊ moĪliwe przestrzenie i nowe pola dla owocnego dialogu ze społeczeĔstwem, a nie tylko
z wiernymi, zwłaszcza na waĪne tematy, jak tematy dotyczące Īycia12. W tej sytuacji katolicy są wezwani do wielkiego wysiłku, by rozwijaü dialog z dzisiejszą kulturą i otwieraü ją na trwałe wartoĞci Transcendencji.
PapieĪ zauwaĪa, Īe w sytuacji wielokulturowoĞci, w której siĊ znajdujemy, widaü, Īe kultura europejska, która byłaby tylko racjonalistyczna i nie miałaby wymiaru religijnego transcendentnego, nie byłaby w stanie wejĞü w dialog z wielkimi
kulturami ludzkoĞci, które posiadają ten wymiar religijny transcendentny, a który
jest wymiarem bytu ludzkiego. A zatem błĊdne wydaje siĊ twierdzenie, iĪ jedynie
racjonalna postawa kaĪe przyjąü, Īe jest moĪliwy czysty, ahistoryczny i istniejący
tylko w sobie samym rozum. Bo rozum jako taki jest otwarty na transcendencjĊ i
jedynie w spotkaniu transcendencji, wiary oraz rozumu człowiek odnajduje siebie
samego. A zatem w tej sytuacji zadaniem i misją Europy jest spowodowanie tego
dialogu, zintegrowanie wiary i rozumnoĞci współczesnej w zespoloną wizjĊ antropologiczną, która całkowicie scala byt ludzki i umoĪliwia przekazywanie ludzkiej
kultury13.
Podobnie jak w Starym Testamencie wiara kształtowała Īycie osobiste i społeczne Ludu BoĪego, tak KoĞciół domaga siĊ, by było równieĪ i dzisiaj. Tymczasem
dyktatura rozumu pozytywistycznego wyklucza Boga z Īycia wspólnoty i z rozporządzeĔ publicznych, pozbawiając w ten sposób człowieka specyficznych kryteriów
oceny jego postĊpowania14.
Wielu dzisiaj chciałoby nadaü Bogu status emeryta, a religiĊ i wiarĊ dopuĞciü jako jedynie indywidualny wybór. UwaĪają bowiem, Īe powinny one zostaü wykluczone z Īycia publicznego, lub byü wykorzystywane co najwyĪej dla celów pragmatycznych, tj. dla wdraĪania posłuszeĔstwa obywatelskiego wzglĊdem władzy politycznej. Podobna sekularystyczna wizja, która próbuje wyjaĞniaü Īycie ludzkie i
kształtowaü społeczeĔstwo rzadko lub w ogóle nie odnosząc siĊ do Stwórcy, przedstawia siĊ zarazem jako siła neutralna, bezstronna i szanująca kaĪdego. W rzeczywistoĞci natomiast, jak kaĪda ideologia, sekularyzm narzuca wizjĊ globalną i chce
opanowaü wszystkie dziedziny ludzkiego Īycia, posuwając siĊ aĪ do dyktatury. JeĞli
Bóg jest bez znaczenia dla Īycia publicznego, wówczas społeczeĔstwo moĪe byü
12

Por. Przemówienie do uczestników XX Konferencji MiĊdzynarodowej zorganizowanej przez
Papieską RadĊ do Spraw Duszpasterstwa Zdrowia na temat „genom ludzki”, 19 XI 2005.
13

Por. Wywiad udzielony dziennikarzom w czasie lotu do Portugalii, 11 V 2010.

14

Por. Przemówienie do Kurii Rzymskiej z okazji składania ĪyczeĔ BoĪonarodzeniowych, 22 XII 2006.
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kształtowane według obrazu pozbawionego Boga. Jednak, gdy Bóg zostaje wykluczony, nasza zdolnoĞü rozpoznawania porządku natury, cel i „dobro” zaczynają byü
puste. To, co ostentacyjnie było promowane jako ludzka pomysłowoĞü, okazuje siĊ
szybko głupstwem, chciwoĞcią i egoistycznym wykorzystywaniem. W ten sposób
zdajemy sobie sprawĊ, Īe potrzebna jest pokora wobec delikatnej kompleksowoĞci
Ğwiata Boga15.
Proces sekularyzacji, który narasta w wielu czĊĞciach Ğwiata, moĪe niepokoiü.
ZagraĪa on podstawom chrzeĞcijaĔskiej społecznoĞci, podwaĪa wymiar transcendentny kaĪdej kultury, osłabia autentyczną realizacjĊ wolnoĞci indywidualnej16.
Bolesny jest fakt, Īe proces sekularyzacji staje siĊ coraz bardziej charakterystyczny dla Europy. Proces sekularyzacji osłabił trwałoĞü zachodniej tradycji chrzeĞcijaĔskiej; została ona zakwestionowana, a nawet odrzucona. Proces ten nie zatrzymał siĊ przed drzwiami katolickich krajów. UtoĪsamianie siĊ z nauczaniem
KoĞcioła zmniejsza siĊ u wielu wiernych, a wraz z tym tracą oni pewnoĞü wiary.
Maleje teĪ szacunek dla prawa BoĪego. Kiedy PapieĪ o tym mówi, to chodzi mu nie
tyle o krytykĊ Īycia społecznego i sytuacji KoĞcioła, co o poszukiwanie nowych
dróg działania17.
Najpierw naleĪy przypomnieü, Īe wierni nie mogą nie tracąc własnej toĪsamoĞci, przynaleĪeü do ideologii, które dzisiaj są rozsiewane w Ğwiecie18. Nie mogą
pozwoliü siĊ zwieĞü ideologiom, które chcą zmieniü Ğwiat według wizji czysto
ludzkiej.
Są natomiast wezwani do odnowy swych korzeni, tradycji i wartoĞci chrzeĞcijaĔskich i nadania im nowej witalnoĞci19. Z jednej strony potrzebne jest jasne, odwaĪne i entuzjastyczne wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa, który Īyje równieĪ
tutaj i dzisiaj w swoim KoĞciele i w którym, zgodnie z jego istotą, dusza ludzka
ukierunkowana na Boga moĪe odnaleĨü swe szczĊĞcie. Z drugiej strony, potrzebne
są liczne inicjatywy misjonarskie, wielkie i małe, które mogłyby zmieniü dotychczasowy „bieg rzeczy”20.
WłaĞnie w tej sytuacji wierzący powinni przeĪywaü swą wiarĊ jako radoĞü zasmakowania głĊbokiej pogody ducha, która rodzi siĊ ze spotkania z Chrystusem
(DC 1). ħródłem radoĞci chrzeĞcijaĔskiej jest pewnoĞü, Īe jesteĞmy umiłowani
przez Boga, umiłowani osobiĞcie przez StwórcĊ, przez Tego, który trzyma w
swych rĊkach cały wszechĞwiat, który miłuje wielką rodzinĊ ludzką miłoĞcią
pasjonującą i wierną, wiĊkszą od naszych niewiernoĞci i grzechów, miłoĞcią,
15

Por. Przemówienie w czasie ceremonii powitalnej w Gavernment House, Sydney, 17 VII 2008.

16

Por. Przemówienie do ambasadora Nowej Zelandii przy Stolicy ĝwiĊtej, 16 VI 2005.

17

Por. Przemówienie do biskupów Konferencji Episkopatu Austrii, 5 XI 2005.

18

Por. Przemówienie do biskupów Episkopatu Kanady – Quebec’u z okazji wizyty Ad Limina
Apostolorum, 11 V 2006.
19
Por. Przemówienie w czasie liturgii Ğw. Jana Chryzostoma w ĞwiĊto Ğw. Andrzeja Apostoła w
koĞciele patriarchalnym Ğw. Jerzego al. Fanar, w Istambule, 30 XI 2006.
20

Por. Przemówienie do biskupów Konferencji Episkopatu Austrii, 5 XI 2005.
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która przebacza (DC 1)21. Na sytuacjĊ niewiary Benedykt XVI znajduje lekarstwo w wiernym dawaniu Ğwiadectwa Ewangelii oraz w nadziei, która jest w
ludziach wierzących (1 P 3,15)22.
Smugą cienia, która pozostaje po ideologii sekularystycznej jest wielorakie zło
społeczne i wieloznacznoĞci moralne23. Sekularyzacja podwaĪa kryteria wartoĞciowania i normy ludzkiego postĊpowania, tak w wymiarze indywidualnym jak i społecznym24. Zsekularyzowane Ğrodowisko społeczne przedstawia siĊ czĊsto jako wrogie KoĞciołowi lub indyferentne wobec Boga25. Reklamowany konsumizm i permisywizm nie czynią człowieka szczĊĞliwym, a prowadzą do zaniedbywania ubogich,
dlatego trzeba wyrabiaü w sobie poczucie braterstwa i solidarnoĞci26. Kultura konsumistyczna fałszuje ludzkie Īycie przez relatywizm, który wydaje siĊ pozwalaü na
wszystko, a w rzeczywistoĞci czyni ludzi pustymi. Łatwo jest ulegaü głosom, które
nawołują do permisywistycznego podejĞcia do seksualnoĞci, nie zwaĪając na skromnoĞü, na szacunek dla siebie i na wartoĞci moralne, które nadają odpowiednią jakoĞü
relacjom miĊdzyludzkim – a to oznacza adorowaü fałszywe bóstwa27. Warto równoczeĞnie pamiĊtaü, Īe permisywizm moralny nie czyni człowieka szczĊĞliwym28.
Co siĊ stanie, gdy z chĊci podtrzymania radykalnej sekularyzacji nasza kultura
oderwie siĊ od korzeni, które dają jej Īycie? Nasze społeczeĔstwa z pewnoĞcią nie
staną siĊ przez to bardziej racjonalne lub tolerancyjne, czy teĪ bardziej elastyczne;
staną siĊ raczej bardziej kruche i mniej chłonne i bĊdą musiały z wiĊkszym oporem
rozpoznawaü to, co prawdziwe, szlachetne i dobre29.
Dlatego właĞnie współczesne społeczeĔstwa winny zmierzyü siĊ przede wszystkim z sekularyzacją, która nie tylko dąĪy do oderwania siĊ od Boga i Jego planu, ale
ostatecznie neguje samą godnoĞü człowieka, a perspektywą jest społeczeĔstwo regulowane tylko przez egoistyczne interesy30.

9. Wyznawaü i głosiü wiarĊ poĞród trudnoĞci
Niewątpliwie nie brak róĪnych trudnoĞci w wyznawaniu i głoszeniu wiary. We
współczesnym Ğwiecie istnieje bowiem tyle napiĊü, a nawet rozlewu krwi. Sprawie21

Por. Przemówienie do uczestników zebrania koĞcielnego Diecezji Rzymskiej, 5 VI 2006.

22

Por. Przemówienie na spotkaniu ekumenicznym w koĞciele Ğw. Józefa w Nowym Jorku, 18 IV 2008.

23

Por. Przemówienie do biskupów Konferencji Episkopatu Kanady Atlantyckiej przybyłych z wizytą Ad limina Apostolorum, 20 V 2006.
24

Por. Przemówienie do biskupów Episkopatu Polski przybyłych z wizytą Ad limina Apostolorum, 26 XI 2005.
25

Por. Przemówienie na zakoĔczenie Mszy Ğw. z okazji 50- tej rocznicy wyboru na StolicĊ bł. Jana XXIII, 28 X 2008.
26

Przemówienie do członków Episkopatu Gabonu z okazji wizyty Ad limina Apostolorum, 26 X 2007.

27

Por. Przemówienie powitalne na lotnisku Barajas w Madrycie, 18 VIII 2011.

28

Por. Przemówienie do Konferencji Episkopatu Francji, Lourdes, 14 IX 2008.

29

Por. Przemówienie w czasie spotkania ze Ğwiatem akademickim w Pradze, 27 IX 2009.

30

Por. Wywiad udzielony dziennikarzom w czasie lotu do Portugalii, 11 V 2010.
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dliwoĞü i najwyĪsza wartoĞü osoby ludzkiej poddawane są z łatwoĞcią egoistycznym, materialnym i ideologicznym interesom. Nie zawsze okazywany jest naleĪny
szacunek dla Ğrodowiska i dla natury31. Ateizm, który panował w krajach wschodniej Europy zniszczył dusze, ale teĪ i ziemiĊ32.
W zsekularyzowanym Ğwiecie zachodnim istnieją liczne wpływy i naciski negatywne, które uderzają w chrzeĞcijan i ich wspólnoty. Przykładem tego moĪe byü
domaganie siĊ w KoĞciele anglikaĔskim udzielania ordynacji kobietom i nauczanie
moralne dotyczące osób homoseksualnych33. DziĞ w Europie, a takĪe w niektórych
krajach Afryki, odczuwa siĊ ciąĪenie zsekularyzowanego i czĊsto wrogiego wobec
wiary chrzeĞcijaĔskiej Ğrodowiska. Sekularyzm zaciemnił zmysł Boga i zaciemnił
wartoĞci chrzeĞcijaĔskie34. Zsekularyzowane Ğrodowisko społeczne jawi siĊ czĊsto
jako wrogie lub indyferentne. Konsumpcjonistyczna i zsekularyzowana społecznoĞü
zwodzi skutecznie coraz wiĊkszą liczbĊ osób, doprowadzając je do coraz wiĊkszego
oderwania od wartoĞci wiary w Īyciu rodzinnym, cywilnym i politycznym.
Niemała liczba chrzeĞcijan cierpi z powodu swej wiary w Chrystusa dyskryminacjĊ, która przejawia siĊ w pogardzie albo otwartym lub tajnym przeĞladowaniu.
DąĪy siĊ do tego, by odwieĞü ich od Chrystusa, niszcząc religijne znaki w miejscach
publicznych, a nawet zabraniając wymawiania Jego imienia. PapieĪ apeluje: „nie
wstydĨcie siĊ Chrystusa, nikt nie odbierze wam jego pokoju”35.
Przeszkody dla wiary i praktyk chrzeĞcijaĔskich tworzone przez zsekularyzowaną
kulturĊ wpływają negatywnie na całe Īycie wierzących prowadząc nawet niekiedy do
„lekkiego Ğcierania siĊ”. Zanurzeni w tej kulturze, wierzący są nieustannie dezorientowani przez róĪnego rodzaju zastrzeĪenia, przez stawianie niepokojących pytaĔ, przez
cynizm społeczeĔstwa, które wydaje siĊ, Īe zapomniało o własnych korzeniach oraz
przez Ğwiat, w którym miłoĞü do Boga w wielu sercach juĪ wygasła. W tej sytuacji
ewangelizacja wydaje siĊ byü nie tylko sprawą zewnĊtrzną, czyli skierowaną na innych, ale takĪe sami wierni muszą byü na nowo ewangelizowani. Podobnie jak we
wszelkich przypadkach kryzysów duchowych, zarówno indywidualnych jak i wspólnotowych, takĪe i tu naleĪy przyjąü, Īe odpowiedĨ ostateczna moĪe wyniknąü tylko z
rygorystycznej samooceny oraz ze zwrócenia siĊ ku Ğwiatłu prawdy, jakie ukazuje
KoĞciół. Tylko poprzez tĊ wewnĊtrzną odnowĊ i przy pomocy odwiecznej prawdy
Ewangelii bĊdzie moĪna sprostaü wymaganiom duchowym współczesnej epoki36.
Jak wiadomo, została juĪ powołana Rada do Spraw Nowej Ewangelizacji, która
ma przede wszystkim docieraü do tych krajów starej tradycji chrzeĞcijaĔskiej, które
– wydaje siĊ – Īe stały siĊ indyferentne, jeĞli nie wrogie Słowu BoĪemu. ĝwiat dzisiejszy potrzebuje wiĊc ludzi, którzy bĊdą głosiü i dawaü Ğwiadectwo, Īe to Chry31

Por. Przemówienie Powitalne na lotnisku Barajas w Madrycie, 18 VIII 2011.

32

Por. Przemówienie do dzieci pierwszokomunijnych, 15 X 2005.

33

Por. Przemówienie skierowane do arcybiskupa Canterbury Rowana Williamsa, 23 XI 2006.

34

Por. Przemówienie do wspólnoty drogi neokatechumenalnej, 20 I 2012.

35

Por. Przemówienie w czasie ceremonii powitalnej na lotnisku Barajas w Madrycie, 18 VIII 2011.

36

Por. Przemówienie do członków Konferencji Episkopatu USA przybyłych z wizytą Ad limina
Apostolorum, 26 XI 2011.
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stus uczy sztuki Īycia. Potrzeba ludzi, którzy bĊdą mówiü do Boga, a potem o Bogu.
Ale trzeba teĪ pamiĊtaü, Īe głoszenie Ewangelii docierało do kraĔców ziemi poĞród
obojĊtnoĞci – indyferentyzmu, niezrozumienia i przeĞladowaĔ; dzisiaj przy tych
wszystkich trudnoĞciach, równieĪ wielu otwiera serca i umysły, aby przyjąü zaproszenie Chrystusa do spotkania Go i stania siĊ Jego uczniami37.
KaĪdy z nas winien wspieraü bliĨnich poprzez swą stałą formacjĊ, przez pogłĊbione Īycie duchowe w Ğwiecie, który nas otacza i który szybko siĊ sekularyzuje.
Wszyscy winniĞmy staraü siĊ pojąü, objąü i przekazywaü swą katolicką wiarĊ innym. Poprzez słowo i przykład wiara moĪe staü siĊ pociągająca. Ludzie dobrej woli,
poruszeni do głĊbi Ğwiadectwem wierzących, w sposób naturalny bĊdą chcieli odpowiedzieü na prawdĊ, dobroü i nadziejĊ, jakie wcielają w Īycie katolicy38.
Oby kaĪdy umiał wnieĞü trochĊ Ğwiatła do Ğrodowiska, w którym Īyje: do rodziny, pracy. Oby kaĪdy był Ğwiatłem dla kaĪdego, kto stoi obok; oby wyszedł z egoizmu, który czĊsto zamyka serce i skłania do myĞlenia o sobie: niech poĞwiĊci trochĊ uwagi bliĨniemu, niech okaĪe trochĊ miłoĞci. KaĪdy mały gest dobroci jest jak
Ğwiatło tego wielkiego drzewa; wraz ze wszystkimi innymi Ğwiatłami jest w stanie
oĞwietliü ciemnoĞci nawet najciemniejszej nocy39.
Z Maryją uczymy siĊ przeciwstawiaü „wewnĊtrznej sekularyzacji”, która w naszych czasach zastawia sidła na KoĞciół i która głĊboko naznaczyła cywilizacjĊ
europejską40.

10. Materializm praktyczny a wiara
Wiara musi siĊ zmagaü z wciąĪ nowymi wyzwaniami: z czĊsto przesadnym poszukiwaniem dobrobytu w czasie ciĊĪkiego kryzysu ekonomicznego i finansowego,
z materializmem praktycznym, z dąĪącym do dominacji subiektywizmem. W tym
kontekĞcie ludzie wierzący powołani są do promowania chrzeĞcijaĔskiego sensu
Īycia, poprzez wyraĨne głoszenie Ewangelii niesionej z delikatną dumą, ale i z głĊboką radoĞcią do róĪnych Ğrodowisk, w których Īyją ludzie. Z wiary przeĪywanej z
odwagą rodzi siĊ, tak dziĞ jak i rodziła siĊ w przeszłoĞci, bogata kultura miłoĞci do
Īycia, od poczĊcia aĪ do naturalnej Ğmierci, promocja godnoĞci osoby, przekonanie
o doniosłoĞci rodziny opartej na małĪeĔstwie wiernym i otwartym na Īycie, czy
zaangaĪowanie na rzecz sprawiedliwoĞci i solidarnoĞci. Zmiany kulturowe domagają siĊ zwłaszcza, by dawaü Ğwiadectwo nadziei (1 P 3,15) z szacunku do wszystkich, którzy Īyją w tym społeczeĔstwie41.
37
Por. Przemówienie z okazji miĊdzynarodowego spotkania zorganizowanego przez Papieską
RadĊ Promowania Nowej Ewangelizacji, 15 X 2011.
38

Przemówienie do biskupów Episkopatu Australii z okazji wizyty Ad Limina Apostolorum, 20 X 2011.

39

Przemówienie z okazji zapalenia via Web Ğwiateł na BoĪonarodzeniowym drzewku w Gubbio
(Perugia), 7 XII 2011.
40
Por. Przemówienie w Weronie z okazji IV Zgromadzenia Narodowego KoĞcioła Włoskiego,
19 X 2006.
41

Por. Przemówienie na zgromadzeniu II Zjazdu Aquilei, Aquilea, 7 V 2011.
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11. Dialektyka pomiĊdzy rozumem abstrakcyjnym a rozumem historycznym
Benedykt XVI zauwaĪył, Īe dzisiejsza Europa ma dwie dusze42: pierwsza dusza
posiada rozum abstrakcyjny, anty-historyczny, który dąĪy do zdominowania
wszystkiego, poniewaĪ uwaĪa siĊ za bĊdącego ponad wszelkimi kulturami. Rozum
ten dąĪy do wyzwolenia siĊ ze wszystkich tradycji i ze wszystkich wartoĞci kulturowych na rzecz abstrakcyjnej racjonalnoĞci. ĝwiadectwem tej postawy moĪe byü
pierwszy wyrok Trybunału w Strasburgu dotyczący KrzyĪa, wyrok który chciał
okazaü niezaleĪnoĞü od wszystkich tradycji i od samej historii. Ale nie moĪna w ten
sposób postĊpowaü, gdyĪ nawet „czysty rozum” jest uwarunkowany przez okreĞloną sytuacjĊ historyczną i tylko w taki sposób moĪe istnieü.
Ale istnieje teĪ druga dusza Europy – dusza chrzeĞcijaĔska, która otwiera siĊ na
wszystko, co racjonalne. To właĞnie ona wyzwoliła odwagĊ i wolnoĞü rozumu krytycznego. Nie podcina jednak korzeni, które dały początek Europie, zbudowanej na
wielkich wartoĞciach, na wielkich intuicjach i na wizji wiary chrzeĞcijaĔskiej. Dzisiaj ta dusza powinna znaleĨü jakiĞ wspólny sposób wyraĪania siĊ poprzez dialog
ekumeniczny pomiĊdzy KoĞciołem katolickim, prawosławnym i protestanckim, a
dopiero potem spotkaü siĊ z owym rozumem abstrakcyjnym. Ten zaĞ powinien
zaakceptowaü i zachowaü swą wolnoĞü krytyczną wobec wszystkiego, co moĪe
czyniü i co uczynił, ale powinien postĊpowaü opierając siĊ na podstawach harmonii
płynącej z wielkich wartoĞci, jakie dało chrzeĞcijaĔstwo. JeĞli zaĞ abstrakcyjny rozum europejski uwolni siĊ od jakiejkolwiek kultury, to nie bĊdzie wówczas w stanie
prowadziü dialogu miĊdzykulturowego ludzkoĞci, tak dziĞ jak i jutro. Jedynie rozum, który posiada własną toĪsamoĞü historyczną i moralną moĪe dialogowaü z
innymi, moĪe poszukiwaü interkulturowoĞci, w której wszyscy mogliby siĊ pomieĞciü odnajdując tam fundamentalną jednoĞü wartoĞci. Te zaĞ mogłyby otworzyü
drogĊ ku przyszłoĞci, ku nowemu humanizmowi, jaki powinien staü siĊ wspólnym
celem wszystkich Europejczyków. Dla chrzeĞcijan ten humanizm wyrasta z wielkiej
idei człowieka stworzonego na obraz i podobieĔstwo BoĪe.
Sekularyzm, materializm i konsumizm naszych czasów dają człowiekowi poczucie samowystarczalnoĞci i uwolnienia od Boga. Kiedy jednak człowiek wyrobi
sobie poczucie, Īe jest od Boga całkowicie niezaleĪny i ponadto zapomni, Īe dopiero w Nim odnajduje swoje wypełnienie, wówczas stwarza dla siebie fałszywe przeznaczenie i traci z oczu radoĞü wieczną, dla której został stworzony. Droga do odkrycia autentycznego przeznaczenia ludzkoĞci moĪe zostaü odnaleziona tylko wtedy, gdy zostanie przywrócone pierwszeĔstwo Boga w sercu i w umyĞle kaĪdej osoby43. Pozbawieni tego transcendentnego fundamentu, pozbawieni odniesienia do
Boga Stwórcy, nie uwzglĊdniając naszego przeznaczenia wiecznego, ryzykujemy,
Īe moĪemy staü siĊ łupem róĪnych szkodliwych ideologii44.
42

Por. Wywiad udzielony do filmu Bells of Europe, 15 X 2012.

43

Por. Przemówienie do biskupów Episkopatu Filipin przybyłych z wizytą Ad Limina Apostolorum, 18 II 2011.
44

Por. Przemówienie do Kierownictwa, wykładowców, studentów Uniwersytetu Sacro Cuore,
21 V 2011.

126

KS. JÓZEF WARZESZAK

12. Relatywizm Ĩródłem przemocy – wiara Ĩródłem pokoju
Obserwując terroryzm radykalistów islamskich, odwołujących siĊ do Boga przy
jednoczesnym sianiu przemocy, Ğmierci i zniszczenia cywilizacji zachodniej, niektórzy Europejczycy Īywią dzisiaj przesąd, Īe religie, zwłaszcza monoteistyczne, są
nosicielkami przemocy, jako Īe twierdzą, iĪ istnieje uniwersalna prawda45. ToteĪ
niektórzy znajdują na to lekarstwo w „politeizmie wartoĞci”, który miałby zagwarantowaü tolerancjĊ i pokój cywilny oraz miałby odpowiadaü duchowi społeczeĔstwa pluralistycznego.
Takiemu upatrywaniu Ĩródła przemocy w chrzeĞcijaĔstwie zaprzecza sam Syn
BoĪy Jezus Chrystus, ZałoĪyciel chrzeĞcijaĔstwa, który idzie na krzyĪ jak „baranek
prowadzony na rzeĨ” (Iz 53,7). W ten radykalny sposób Chrystus odrzuca wszelką
formĊ nienawiĞci i przemocy na rzecz absolutnego prymatu agape – miłoĞci rozumianej jako samopoĞwiĊcenie. JeĞli zaĞ na przestrzeni historii miały lub teĪ obecnie
mają miejsce formy przemocy dokonywane w imiĊ Boga, to nie moĪna ich przypisywaü monoteizmowi, lecz jedynie uwarunkowaniom historycznym, czy błĊdom
popełnianym przez ludzi.
Rzecz charakterystyczna, Īe aniołowie przy narodzeniu Chrystusa Ğpiewali:
„Chwała na wysokoĞci Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” (Łk 2,14). W
ten sposób Objawienie BoĪe ukazuje Ğcisły związek pomiĊdzy uwielbieniem Boga a
pokojem w Ğwiecie. ChrzeĞcijanie wielbią Boga i modlą siĊ o pokój dla ludzkoĞci46.
JeĞli tak, to tylko odrzucenie Boga, a nie Jego wielbienie moĪe rodziü przemoc.
Pokój jest zarówno darem Boga, jak i zadaniem człowieka, gdyĪ wymaga jego wolnej i Ğwiadomej odpowiedzi.
Fanatyzm, który dopuszcza przemoc w imiĊ Boga, wywodzi siĊ z nieznajomoĞci
Jego prawdziwego oblicza i jest fałszowaniem samej religii, poniewaĪ jej cel jest
zdecydowanie przeciwny: mianowicie dąĪy ona do pojednania człowieka z Bogiem,
do oĞwiecenia i oczyszczenia sumieĔ oraz do wyraĨnego ukazania, Īe kaĪdy człowiek jest obrazem Stwórcy47.
Religia ma pomagaü oczyszczaü i rzucaü Ğwiatło na zastosowanie rozumu w odkrywaniu obiektywnych zasad moralnych. TĊ „korekcyjną” rolĊ religii wobec rozumu przyjmuje siĊ nie zawsze chĊtnie, po czĊĞci dlatego, Īe błĊdne formy religijne
jak sektaryzm i fundamentalizm mogą stworzyü wiele problemów społecznych.
Omawiane zjawiska sektaryzmu i fundamentalizmu powstają wówczas, gdy nie
przywiązuje siĊ wystarczającej wagi do oczyszczającej i przebudowującej roli rozumu wewnątrz samej religii. Ów proces prze w obie strony. Bez korekty dokonywanej przez religiĊ, rozum równieĪ moĪe popaĞü w kłopoty, kiedy bywa manipulowany przez ideologiĊ lub wykorzystywany jedynie po czĊĞci, kiedy nie liczy siĊ w

45
Por. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej MiĊdzynarodowej Komisji Teologicznej,
7 XII 2012; L’Osservatore Romano 2013, nr 2, 27.
46
Por. Przemówienie podczas noworocznej audiencji dla członków Korpusu Dyplomatycznego
akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, 7 I 2013.
47

Por. tamĪe.
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pełni z godnoĞcią osoby ludzkiej. ĝwiat rozumu i Ğwiat wiary – Ğwiat ĞwieckoĞci
rozumnej i Ğwiat credo religijnego – potrzebują siebie nawzajem i nie powinny baü
siĊ głĊbokiego i nieustannego dialogu dla dobra naszej cywilizacji48.
To raczej zapomnienie o Bogu pogrąĪa społecznoĞci ludzkie w pewnej formie relatywizmu, który w sposób nieunikniony rodzi przemoc. Kiedy bowiem
odrzuca siĊ moĪliwoĞü dojĞcia wszystkich ludzi do obiektywnej prawdy, wówczas
dialog staje siĊ niemoĪliwy, a przemoc, zdeklarowana lub ukryta, staje siĊ regułą
relacji miĊdzyludzkich. Tak wiĊc bez otwarcia na TranscendencjĊ, która pozwala
znaleĨü odpowiedzi na pytania o sens Īycia i o model Īycia moralnego, bez tego
otwarcia człowiek staje siĊ niezdolny do działania zgodnie ze sprawiedliwoĞcią i
do zaangaĪowania siĊ na rzecz pokoju. JeĞli zerwanie wiĊzi z Bogiem przynosi ze
sobą tak głĊbokie wstrząsy w relacjach pomiĊdzy samymi ludĨmi, to, przeciwnie,
pojednanie z Bogiem, dokonane przez Chrystusa na krzyĪu, który jest „naszym
pokojem” (Ef 2,14) staje siĊ fundamentalnym Ĩródłem jednoĞci i braterstwa49.
KoĞciół odrzuca relatywizm zarówno w zakresie prawdy jak i zasad etycznych. Natomiast głosi transcendentne podstawy prawdy. Dla chrzeĞcijan prawda
posiada imiĊ: Bóg; jest On Prawdą absolutną i Ĩródłem wszelkiej prawdy. Przyjął
On ludzkie oblicze w Chrystusie. KoĞciół, który głosi prawdĊ posiada Ją nie od
siebie, ale z Objawienia BoĪego. Fundamentem prawdy przepowiadanej przez
KoĞciół nie jest on sam, ale Bóg, jest objawienie BoĪe. Ta prawda umoĪliwia
odkrycie prawdy o człowieku, jego Īyciu, o jego pochodzeniu i celu jego historii,
jak teĪ o całym Ğwiecie.
Jaka powinna byü postawa ludzi wierzących wobec tych wyzwaĔ? Przede
wszystkim PapieĪ zachĊca, by wyznawcy Chrystusa nie ulegali wymienionym prądom, a wrĊcz przeciwnie, by nie obawiali siĊ im przeciwstawiü, by zachowali odwagĊ i nadziejĊ w trudnoĞciach, by pozostawali silni w wierze. Winni mieü pewnoĞü, Īe są umiłowani przez Boga, który jest siłą ludzi wierzących. W tej pewnoĞci
winni mieü ĞwiadomoĞü, Īe spotkanie z Bogiem, zwłaszcza na modlitwie indywidualnej i wspólnotowej, winno byü stałe, wierne, takie, jak miłoĞü narzeczonych: winni kochaü Boga i doĞwiadczaü Jego miłoĞci, gdyĪ nic nas nie moĪe oderwaü od
miłoĞci Boga. Trzeba teĪ mieü pewnoĞü, Īe KoĞciół jest bliski zwłaszcza młodym
ludziom, Īe ich podtrzymuje i nieustannie patrzy na nich z wielką ufnoĞcią. KoĞciół
wie, Īe młodzi odczuwają głód wartoĞci, na których opłaca siĊ budowaü dom swego
Īycia. A są to wartoĞci wiary, osoby, rodziny, relacji ludzkich, sprawiedliwoĞci. Nie
traciü odwagi w obliczu braków, które wydają siĊ gasiü radoĞü na uczcie Īycia.
NaleĪy pamiĊtaü o słowach Maryi: „Cokolwiek wam powie, to czyĔcie” (J 2,5). To
powinien byü skarb, testament duchowy Maryi – Ĩródło radoĞci.
W obliczu zalewu relatywizmu PapieĪ zachĊca, by katolicy nieustannie pogłĊbiali znajomoĞü swej wiary, gdyĪ ci, którzy posiadają niski poziom wiedzy religijnej, którzy nie znają nawet zasadniczego rdzenia swej wiary katolickiej, Credo,
którzy nie mają jasnoĞci co do prawd, w które wierzą i zbawczej wyjątkowoĞci
48

Por. Przemówienie na spotkaniu z władzami cywilnymi w Westminster Hall, 17 IX 2010.

49

Por. Przemówienie do MiĊdzynarodowej Komisji Teologicznej, 7 XII 2012.
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chrzeĞcijaĔstwa50, nie bĊdą w stanie oprzeü siĊ agresywnemu prozelityzmowi sekt,
atakom agnostycyzmu, relatywizmu i sekularyzmu.

13. Hedonizm wszechwładny wyzwaniem dla wiary
Jednym z wyzwaĔ dla głoszenia Ewangelii jest hedonizm, który siĊ przyczynił
do przenikniĊcia kryzysu wartoĞci do Īycia codziennego, w strukturĊ rodziny, w
sam sposób interpretowania sensu Īycia. Znakiem tego są problemy spadku urodzeĔ, kruchoĞci rodzin i iluzja znalezienia szczĊĞcia poza własną ziemią. ĩyjemy w
kontekĞcie kulturowym naznaczonym przez mentalnoĞü hedonistyczną i relatywistyczną, która dąĪy do skreĞlenia Boga z horyzontu Īycia, nie sprzyja nabyciu jasnego obrazu wartoĞci wiĊzi z drugim człowiekiem i nie pomaga rozróĪniü dobra od
zła oraz dojrzewaü właĞciwej ĞwiadomoĞci grzechu51.
Wobec tych wyzwaĔ biskupi (PapieĪ mówił to do biskupów białoruskich) winni
ukazywaü siłĊ wiary, wiary zakorzenionej w solidnej tradycji, aby siĊ przyczyniü do
zachowania głĊbokiej toĪsamoĞci chrzeĞcijaĔskiej narodu, z pełnym szacunkiem dla
innych kultur i religii52.

14. Wiara i niewiara w Īyciu społecznym
Do KoĞcioła nie naleĪy bezpoĞrednie interweniowanie w politykĊ paĔstw lub
budowanie struktur politycznych temu właĞciwych (CV 9). KoĞciół głosząc EwangeliĊ otwiera serce na Boga i na bliĨniego oraz budzi sumienia. Mocą swego przepowiadania broni prawdziwych praw ludzkich i angaĪuje siĊ na rzecz sprawiedliwoĞci. Wiara jest siłą duchową, która oczyszcza rozum w poszukiwaniu właĞciwego porządku, wyzwalając go od zawsze obecnego ryzyka, Īe zostanie wprowadzony
w błąd przez egoizm, interes i władzĊ.
Jak uczy doĞwiadczenie, nawet w społeczeĔstwach bardzo rozwiniĊtych Caritas pozostaje konieczna; słuĪba miłoĞci nigdy nie staje siĊ zbĊdna, nie tylko dlatego, Īe dusza ludzka zawsze potrzebuje obok rzeczy materialnych, takĪe miłoĞci,
ale równieĪ dlatego, Īe zawsze są moĪliwe sytuacje cierpienia, samotnoĞci, które
domagają siĊ oddania osobowego i konkretnej pomocy. Kiedy KoĞciół kieruje
pełną miłoĞci uwagĊ na człowieka, wówczas czuje pulsowanie w sobie pełni tej
miłoĞci wzbudzanej przez Ducha ĝwiĊtego, który pomaga człowiekowi wyzwoliü siĊ z opresji materialnej, zapewnia odnowĊ i podtrzymanie dla duszy, uwalniając ją od zła, które ją drĊczy. ħródłem tej miłoĞci jest Bóg, nieskoĔczone miłosierdzie i miłoĞü odwieczna53.

50

Por. Katecheza w czasie audiencji generalnej, 17 X 2012, L’Osservatore Romano 2012, nr 12, 46.

51

Por. Wywiad udzielony w drodze na Cypr, 4 VI 2010.

52

Por. Przemówienie do biskupów Konferencji Episkopatu Białorusi z okazji wizyty Ad Limina
Apostolorum, 17 XII 2009.
53

Przemówienie do uczestników zebrania plenarnego Papieskiej Rady Cor Unum, 13 XI 2009.

WIARA I NIEWIARA WEDŁUG BENEDYKTA XVI

129

JeĪeli spraw ziemskich nie ukazujemy w odniesieniu do Boga, jeĞli nie dostrzegamy, Īe u podstaw leĪy tajemnica Boga, sprawy tego Ğwiata mają siĊ Ĩle, poniewaĪ
w relacji z Bogiem nie ma ładu. A skoro pierwsza relacja, podstawowa, nie jest
właĞciwa, to wszystkie inne relacje, niezaleĪnie od tego, ile zawierają dobra, zasadniczo nie układają siĊ dobrze. Nasze spojrzenie na Ğwiat i problemy ludzkie są niedostateczne, jeĪeli nie postrzegamy Ğwiata w Ğwietle Boga, jeĪeli nie odkrywamy,
Īe niesprawiedliwoĞü, zepsucie są zakorzenione w nieprawym sercu, w zamkniĊciu
na Boga, a zatem w zafałszowaniu zasadniczej relacji, która jest podstawą wszystkich innych. Cała istota ludzka, wszystkie sprawy ludzkie są uwarunkowane przez
naszą relacjĊ z Bogiem. A jeĞli ona nie jest poprawna, nie odpowiada temu, czego
pragnie Bóg, nie dociera do Jego prawdy, równieĪ wszystkiego innego nie da siĊ
naprawiü, poniewaĪ na nowo rodzą siĊ wszelkie wady, które niszczą sieü powiązaĔ
społecznych, zwłaszcza pokój na Ğwiecie.
A zatem wyznawaü wiarĊ oznacza widzieü rzeczywistoĞü w Ğwietle BoĪym, rozumieü, Īe w gruncie rzeczy nasze sprawy zaleĪą od naszej relacji ze Stwórcą i
Odkupicielem, i dąĪyü do prawdy – prawdy, która zbawia. ĝw. Augustyn pisze, Īe
wyznawaü Boga oznacza „czyniü prawdĊ, chodziü w ĞwiatłoĞci”. Tylko wtedy, gdy
postrzegamy w Ğwietle Boga nasze winy i niedoskonałoĞü naszej relacji z Nim,
‘chodzimy’ w Ğwietle prawdy. A tylko prawda zbawia. Działamy zawsze w prawdzie. RównieĪ czynieniem prawdy jest wyznawanie grzechów w tym głĊbokim
BoĪym Ğwietle. A zatem chrzeĞcijaĔstwo nie jest ideą, filozofią czy teologią, ale
sposobem Īycia, miłoĞcią, miłosierdziem.
WaĪne jest, by cała wspólnota katolicka – PapieĪ powiedział to do biskupów
USA – potrafiła zrozumieü, jak wielkie wyzwanie dla publicznego Ğwiadectwa moralnego KoĞcioła stanowi sekularyzm radykalny, który znajduje coraz wiĊkszą akceptacjĊ w sferach politycznych i kulturalnych. CiĊĪar takich zagroĪeĔ powinien
byü jasno rozumiany na kaĪdym poziomie Īycia koĞcielnego. Szczególnie niepokojące są pewne pokusy, aby ograniczyü wolnoĞü najbardziej cenioną w Ameryce,
wolnoĞü religii. Wielu biskupów podkreĞlało, Īe podjĊto pewne wysiłki, aby zanegowaü prawo sprzeciwu sumienia pojedynczych osób i instytucji katolickich, gdy
chodzi o współpracĊ w praktykach wewnĊtrznie złych. Inni mówili o ograniczeniu
wolnoĞci religijnej do wolnoĞci kultu, bez gwarantowania szacunku dla wolnoĞci
sumienia.
Widaü tu potrzebĊ laikatu katolickiego zaangaĪowanego, zdecydowanego, dobrze przygotowanego i obdarzonego mocnym zmysłem krytycznym wobec dominującej kultury i mającego odwagĊ przeciwstawiü siĊ sekularyzmowi redukcjonistycznemu, który chciałby zdelegimityzowaü uczestnictwo KoĞcioła w debacie publicznej na temat kwestii, które okreĞlają przyszłe społeczeĔstwo. Przygotowanie zaangaĪowanych liderów Ğwieckich, przedstawianie i przekonywujące wyartykułowanie
chrzeĞcijaĔskiej wizji człowieka i społeczeĔstwa stają siĊ zasadniczym zadaniem
KoĞcioła; jako istotne składniki nowej ewangelizacji winny byü uwzglĊdniane na
kaĪdym poziomie programu katechetycznego54.
54

Por. Przemówienie do członków Konferencji Episkopatu USA przybyłych z wizytą Ad limina
Apostolorum, 19 I 2012.
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Aby wzmocniü ludzką bazĊ rzeczywistoĞci społeczno – politycznej naleĪy zwróciü uwagĊ na inną formĊ biedy: na nĊdzĊ wynikającą z utraty odniesienia do wartoĞci duchowych, do Boga. Niestety pustka utrudnia rozróĪnianie dobra od zła oraz
wznoszenie siĊ ponad własne interesy dla dobra wspólnego. Przyjmuje siĊ modne
prądy myĞlowe, unikając koniecznego wysiłku refleksji i krytycznej ich oceny. I
liczni młodzi ludzie poszukujący ideału, kierują siĊ ku sztucznym rajom, które ich
niszczą. UzaleĪnienia, konsumizm, materializm i dobrobyt nie zaspokajają serca
człowieka stworzonego dla nieskoĔczonoĞci, gdyĪ najwiĊkszym ubóstwem pozostaje brak miłoĞci. W desperacji, rozpaczy współczucie i bezinteresowne wysłuchanie
stają siĊ pocieszeniem. Choüby ktoĞ nie posiadał wielkich bogactw, ma jednak zawsze moĪliwoĞü bycia szczĊĞliwym55.
Szczególnie cenne są kontakty biskupów z katolikami zaangaĪowanymi w Īycie
polityczne, poniewaĪ mogą tym ostatnim pomóc zrozumieü osobistą odpowiedzialnoĞü za dawanie publicznego Ğwiadectwa o wierze, zwłaszcza gdy chodzi o wielkie
kwestie moralne naszych czasów: szacunek do Īycia jako daru BoĪego, ochronĊ
godnoĞci ludzkiej i promocjĊ autentycznych praw ludzkich. Jak podkreĞla KDK 36,
szacunek do słusznej autonomii sfery Ğwieckiej musi mieü na uwadze równieĪ
prawdĊ, Īe nie ma królestwa spraw ziemskich, które mogłyby zostaü wyjĊte spod
Stwórcy i Jego panowania56.
ĝwiadectwo KoĞcioła jest zatem ze swej natury publiczne; KoĞciół stara siĊ
przekonywaü, proponując argumenty rozumowe na polu publicznym. Uprawniony
rozdział pomiĊdzy KoĞciołem a paĔstwem nie moĪe byü interpretowany jako sytuacja, w której KoĞciół miałby milczeü na temat pewnych kwestii, a paĔstwo nie
miałoby liczyü siĊ z głosem katolików zaangaĪowanych w okreĞlanie praw, które
powinny kształtowaü przyszłoĞü narodu57.
W coraz bardziej zsekularyzowanych społecznoĞciach wielu wyraĪa dziĞ zaniepokojenie o przyszłoĞü społeczeĔstw demokratycznych. Obserwują bowiem
niepokojący upadek podstaw intelektualnych, kulturowych i moralnych Īycia
społecznego oraz wzrost poczucia dezorientacji i niepewnoĞci – zwłaszcza wĞród
młodych – wobec szerokich zmian społecznych. A jednak mimo uciszania głosu
KoĞcioła na arenie publicznej, wielu ludzi dobrej woli wciąĪ spogląda na KoĞciół, by czerpaü mądroĞü, umiejĊtnoĞü rozróĪniania tego co dobre, a co złe, by
wybieraü dobre postĊpowanie i przeciwstawiaü siĊ temu tak doniosłemu kryzysowi kulturowemu. Sytuacja ta moĪe byü okazją, by broniü prawdy moralnej i
nieĞü słowo nadziei, która otwiera serce i umysł na prawdĊ czyniącą człowieka
wolnym.

55

Por. Przemówienie do nowo akredytowanych ambasadorów Etiopii, Malezji, Irlandii, Armenii,
4 V 2012.
56

Por. Przemówienie do członków Konferencji Biskupów Katolickich USA przybyłych z wizytą
Ad limina Apostolorum, 19 I 2012.
57

Por. Przemówienie do członków Konferencji Biskupów Katolickich USA przybyłych z wizytą
Ad limina Apostolorum, 19 I 2012.
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15. Niewiara prowadzi do indywidualizmu, a wiara do braterstwa i wspólnoty
Benedykt XVI wielokrotnie zwracał uwagĊ na to, Īe niewiara prowadzi do indywidualizmu. Nic dziwnego, gdyĪ przejawy indywidualizmu wywodzą siĊ z grzechu pierworodnego, który był buntem przeciwko Bogu.
Indywidualizm faworyzuje wizjĊ Īycia bez zobowiązaĔ i nieustanne poszukiwanie przestrzeni prywatnych. To indywidualistyczna egzaltacja autonomii człowieka
prowadzi do eutanazji i szerzej do nierealistycznego, a juĪ z pewnoĞcią zuboĪonego
odczytywania rzeczywistoĞci ludzkiej58.
We współczesnych społecznoĞciach politycznych ideał braterstwa pozostaje martwą literą przede wszystkim z powodu ideologii indywidualistycznych i kolektywistycznych59. Z kolei dla chrzeĞcijan braterstwo ma szczególne znaczenie ze wzglĊdu
na plan miłoĞci braterskiej Boga, a wiĊc braterstwo objawione przez Chrystusa (CV
13). Wszyscy ludzie otrzymali bowiem Īycie od jednego Boga Ojca i przez to są
dzieümi Boga, stanowią jedną rodzinĊ ludzką; ponadto Chrystus przez dzieło odkupienia obdarował wierzących Īyciem nadprzyrodzonym, dokonał usynowienia ich w
sobie jako Synu BoĪym i przez to ludzie ochrzczeni są dzieümi BoĪymi.
Tak wiĊc religia chrzeĞcijaĔska pozwala rozpoznaü w drugim człowieku brata w
człowieczeĔstwie. Pozwoliü komuĞ poznaü Boga w sposób wolny, oznacza pomóc
mu rozwijaü osobowoĞü odznaczającą siĊ wewnĊtrzną głĊbią, która uczyni go zdolnym do dawania Ğwiadectwa o dobru i czynienia tego dobra, nawet jeĞli to kosztuje.
„DyspozycyjnoĞü wobec Boga otwiera na dyspozycyjnoĞü wobec braci oraz ku
Īyciu rozumianemu jako zadanie solidarne i radosne” (CV 78). Tym sposobem moĪliwe okazuje siĊ budowanie społeczeĔstwa, w którym przeĪywanie umiaru i braterstwa powstrzymuje ubóstwo i przeciwstawia siĊ indyferentyzmowi, egoizmowi oraz
wszelkiemu wykluczeniu60.
Łatwo jest pomyliü miłoĞü z egoizmem, który stanowi skłonnoĞü do zamykania
siĊ w sobie, zwłaszcza dziĞ, kiedy wiĊkszoĞü mediów narzuca niemal wizjĊ seksualnoĞci indywidualistycznej, zsekularyzowanej, gdy wszystko moĪe byü dozwolone
w imiĊ wolnoĞci sumienia pojedynczego człowieka. Rodzina oparta na małĪeĔstwie
wydaje siĊ byü instytucją wymyĞloną przez KoĞciół, nie mówiąc juĪ o stosunkach
przedmałĪeĔskich, których zabranianie bywa dla wielu niewierzących, czymĞ niezrozumiałym lub nie na czasie61.
DziĊki swej długiej tradycji szacunku dla właĞciwego odniesienia pomiĊdzy
wiarą a rozumem, KoĞciół odgrywa decydującą rolĊ w przeciwstawianiu siĊ prądom kulturowym, które w oparciu o skrajny indywidualizm, starają siĊ promowaü
58

Przemówienie do uczestników 110 Kongresu Narodowego Włoskiego Stowarzyszenia Chirurgii, 20 X 2008.
59

Por. Kompendium Nauki Społecznej KoĞcioła, n. 390.

60

Por. Przemówienie do nowo akredytowanych ambasadorów Etiopii, Malezji, Irlandii, Armenii,
4 V 2012.
61

Rozmowa z młodzieĪą na spotkaniu z młodymi diecezji Rzymu w ramach przygotowania do
XXI ĝwiatowego Dnia MłodzieĪy, 6 IV 2006.

132

KS. JÓZEF WARZESZAK

koncepcje wolnoĞci oderwanej od wartoĞci moralnych. Katolicka tradycja nie wywodzi siĊ ze Ğlepej wiary, ale z rozumnej perspektywy, która wzywa do zaangaĪowania, aby budowaü społeczeĔstwo autentycznie sprawiedliwe, ludzkie i pomyĞlnie funkcjonujące. KoĞciół broni rozumowania moralnego opartego na prawie
naturalnym i ta obrona wynika z przekonania, Īe prawo moralne w Īaden sposób
nie gwałci naszej wolnoĞci, ale przeciwnie jest niejako „jĊzykiem”, który pozwala
zrozumieü samych siebie i prawdĊ swego bytu oraz kształtowaü w zgodzie z tym
prawem Ğwiat bardziej sprawiedliwy i bardziej ludzki. Nauczanie moralne KoĞcioła nie jest wiĊc orĊdziem zniewolenia, ale właĞnie orĊdziem wyzwolenia, i podstawą do budowania pewniejszej przyszłoĞci. Domaga siĊ ono przekonującego Ğwiadectwa i energicznych działaĔ na rzecz promocji fundamentalnych wartoĞci moralnych, które stanowią korzenie Īycia społecznego i decydują o toĪsamoĞci starego
kontynentu62.
Warto przy tym pamiĊtaü, Īe wiara doprowadza do wspólnoty wierzących, a
nawet wiĊcej, do komunii z Chrystusem i całym Jego Mistycznym Ciałem. Owa
jednoĞü dokonuje siĊ juĪ przez sakrament chrztu i pogłĊbia siĊ poprzez dalsze
sakramenty. ToteĪ trzeba mieü ĞwiadomoĞü, iĪ wierzący są KoĞciołem (qahal,
ekklesia – zwołaniem, zebraniem), poniewaĪ Chrystus, Słowo odwieczne Ojca,
zwołuje ich i czyni swym Ludem. Wiara jest bowiem z jednej strony głĊboko
osobistą relacją z Bogiem, ale ma teĪ niepodzielnie wymiar wspólnotowy i obu
tych wymiarów nie moĪna rozdzielaü. Przeto wierzący – zwłaszcza ludzie młodzi
- powinni doĞwiadczaü piĊkna i radoĞci bycia we wspólnocie KoĞcioła i winni
czuü siĊ KoĞciołem, gdyĪ zwłaszcza młodzi są najbardziej naraĪeni na wzrastający indywidualizm współczesnej kultury. Indywidualizm zaĞ w nieuniknionej
konsekwencji prowadzi do osłabienia wiĊzi miĊdzyosobowych oraz osłabienia
poczucia przynaleĪnoĞci. Wierząc w Boga jednoczymy siĊ w Ciele Chrystusa i w
tym Ciele stajemy siĊ zjednoczeni. W ten sposób, dziĊki głĊbokiej wierze moĪemy doĞwiadczyü równieĪ wspólnoty pomiĊdzy sobą i pokonaü samotnoĞü indywidualizmu63.
W przemówieniu do KoĞcioła weneckiego PapieĪ zachĊcał szczególnie do pokonywania wszelkich przeszkód, jakie stwarzają indywidualizm, czy relatywizm.
Radził teĪ, by nie przeraĪaü siĊ brakami, jakie mogą wykazywaü wspólnoty chrzeĞcijaĔskie. Mówił: „Starajcie siĊ z bliska patrzeü na Chrystusa, który powiedział:
„Ja jestem prawdą, drogą i Īyciem” (J 14,6). Nie bójcie siĊ iĞü pod prąd, spotkaü
Chrystusa, patrzeü do góry, by spotkaü siĊ z Jego wzrokiem”64. ZaĞ do młodzieĪy
zwrócił siĊ nastĊpująco: „Nie ulegajcie logice indywidualistycznej i egoistycznej.
Niech was umocni Ğwiadectwo wielu młodych ludzi, którzy zostali ĞwiĊtymi: Teresa od Dzieciątka Jezus, Piergiorgio Frassati i inni”65.
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Przemówienie na spotkaniu z przedstawicielami społecznoĞci cywilnej, Ğwiata polityki, nauki, kultury, przedsiĊbiorców, Korpusu Dyplomatycznego oraz liderów religijnych w Zagrzebiu, 4 VI 2011.
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Por. Przemówienie na otwarciu zjazdu pastoralnego diecezji Rzymu na temat „PrzynaleĪnoĞü
koĞcielna i współodpowiedzialnoĞü duszpasterska”, 26 V 2009.
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Por. Przemówienie na spotkaniu ze Ğwiatem kultury, sztuki i ekonomii w Wenecji, 8 V 2011.
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Por. Przemówienie do młodzieĪy diecezji SanMarino-Montefltre, 19 VI 2011.

WIARA I NIEWIARA WEDŁUG BENEDYKTA XVI

133

O budowaniu wspólnoty przez wiarĊ chrzeĞcijaĔską piĊknie teĪ mówił PapieĪ
zwracając siĊ do neokatechumenatu: NieĞü Chrystusa do ludzi i nieĞü ludzi do
Chrystusa; to powinno oĪywiaü kaĪde działanie ewangelizacyjne. Czynicie to na
drodze, która pomaga odkrywaü komuĞ, kto przyjął chrzest, piĊkno Īycia wiary,
radoĞü bycia chrzeĞcijanami. PodąĪanie za Chrystusem domaga siĊ osobistej przygody w poszukiwaniu Go, domaga siĊ pójĞcia za Nim. Ale oznacza równieĪ wyjĞcie
z zamkniĊcia siĊ w swoim „ja”, oznacza przełamanie indywidualizmu, który czĊsto
charakteryzuje społeczeĔstwa naszych czasów, aby zastąpiü egoizm wspólnotą z
nowym człowiekiem w Chrystusie. Dokonuje siĊ to w Ğcisłym związku z Nim, w
słuchaniu Jego słowa, w pójĞciu drogą, jaką nam wskazał, ale oznacza równieĪ
wiarĊ związaną nierozdzielnie ze swym KoĞciołem, ĞwiĊtymi, w których rozpoznajemy oblicze Chrystusa66.

16. Wiara i niewiara wobec egzystencjalnych problemów człowieka
Benedykt XVI zapewnia, Īe ”wiara w Boga, który jest miłoĞcią, który stał siĊ
bliski człowiekowi, wcielając siĊ i ofiarując siebie samego na krzyĪu, by nas zbawiü
i otworzyü nam na nowo bramy nieba, w niezwykle jasny sposób pokazuje, Īe tylko
w miłoĞci człowiek osiąga swą pełniĊ”67. W naszych czasach naleĪy to wciąĪ z
nową siłą potwierdzaü, poniewaĪ zachodzące przemiany kulturowe cechują siĊ
czĊsto przymiotami barbarzyĔskimi, choü jednoczeĞnie przedstawia siĊ je jako
„zdobycze cywilizacyjne”. Wiara chrzeĞcijaĔska uczy, Īe prawdziwe człowieczeĔstwo przejawia siĊ wyłącznie w miejscach, gestach, czasach i formach, w których
człowieka oĪywia miłoĞü pochodząca od Boga, wyraĪa siĊ ono jako dar, a przejawia
siĊ w postawach bogatych w miłoĞü, współczucie, wraĪliwoĞü i bezinteresowne
słuĪenie bliĨnim. Natomiast tam, gdzie dominuje panowanie, Īądza posiadania,
wyzysk, egoistyczne uprzedmiotowienie drugiego człowieka, gdzie króluje arogancja zamkniĊtego w sobie „ja”, człowiek zostaje zuboĪony, zdegradowany i oszpecony. Przeciwnie, wiara chrzeĞcijaĔska, aktywnie wyraĪająca siĊ w miłoĞci i mocna
w nadziei, nie ogranicza Īycia, lecz sprawia, Īe staje siĊ ono bardziej ludzkie, czyni
je bardziej odpowiadającym temu, za jakim tĊskni człowiek.
PapieĪ zwraca uwagĊ, Īe ludzkoĞü Īyje dziĞ w Ğwiecie bardzo zmienionym w
stosunku do tego, w jakim społeczeĔstwa Īyły jeszcze niedawno. Ponadto ten Ğwiat
nieustannie siĊ zmienia. Procesy sekularyzacyjne i rozpowszechniona mentalnoĞü
nihilistyczna, wedle której wszystko jest wzglĊdne, wycisnĊły głĊboki Ğlad na mentalnoĞci zbiorowej. Niestety wskutek tego wielu ludzi Īyje w sposób lekkomyĞlny,
bez zdeklarowanych ideałów i niezawodnych nadziei, w sieci płynnych, nietrwałych
wiĊzi społecznych i rodzinnych. Nie wychowuje siĊ zwłaszcza młodych pokoleĔ do
poszukiwania prawdy i głĊbokiego sensu ludzkiego Īycia przewyĪszającego to, co
przypadkowe, do trwałych uczuü, do ufnoĞci. Co wiĊcej wpajany nieustannie relatywizm prowadzi do utraty stałych punktów odniesienia; podejrzliwoĞü i zmiennoĞü
powodują rozpad ludzkich wiĊzi, a Īycie upływa na krótkotrwałych eksperymen66
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Por. Przemówienie do wspólnoty drogi neokatechumenalnej, 20 I 2012.
Por. Katecheza w czasie audiencji generalnej, 17 X 2012; L’Osservatore Romano 2012, nr 12, 45-46.
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tach, za które człowiek nie chce przyjmowaü Īadnej odpowiedzialnoĞci. W taki to
sposób indywidualizm i relatywizm opanowały mentalnoĞü wielu współczesnych.
Niestety nie moĪna powiedzieü, Īe wierzącym udało siĊ uniknąü tych niebezpieczeĔstw, z którymi KoĞciół mierzy siĊ w przekazywaniu wiary. Przeprowadzone
przed Synodem o nowej Ewangelizacji badania wskazały, Īe wielu chrzeĞcijan
przeĪywa wiarĊ w sposób bierny i prywatny, odrzuca wychowanie do wiary, u wielu jest zauwaĪalny rozdĨwiĊk pomiĊdzy Īyciem i wiarą. Niekiedy wierni nie znają
nawet zasadniczego rdzenia swej wiary katolickiej, czyli Credo, a jego miejsce
zajmuje pewien synkretyzm i relatywizm religijny, religijnoĞü na własną modłĊ, bez
jasnoĞci co do prawd, w które naleĪy wierzyü i zbawczej wyjątkowoĞci chrzeĞcijaĔstwa. Sytuacja ta wymaga, by wyznawcy Chrystusa powrócili do Boga, do Boga
Jezusa Chrystusa, by na nowo odkryli przesłanie Ewangelii, by głĊbiej przeniknĊło
ono do ludzkiej ĞwiadomoĞci i do Īycia codziennego68. Wiara nadaje bowiem fundamentalny kierunek ludzkiemu Īyciu, daje podstawową nadziejĊ co do naszej
przyszłoĞci, stanowi wreszcie niewzruszony fundament wartoĞci, które rzeczywiĞcie
budują społecznoĞü prawdziwie ludzką.

17. ZnuĪenie wiarą a radosna pasja wiary
PapieĪ stwierdza, Īe trwają niekoĔczące siĊ dyskusje nad tym, co zrobiü, by odwróciü tendencjĊ osłabiania wiary. I z pewnoĞcią zrobiü trzeba by wiele. Ale samo
działanie nie rozwiązuje problemu. Rdzeniem kryzysu KoĞcioła w Europie jest kryzys wiary. JeĪeli nie znajdziemy dla niego rozwiązania, jeĪeli wiara nie nabierze na
nowo ĪywotnoĞci, stając siĊ głĊbokim przekonaniem i rzeczywistą siłą dziĊki spotkaniu z Jezusem Chrystusem, wszelkie inne reformy pozostaną nieskuteczne.
W przemówieniu BoĪonarodzeniowym do pracowników Kurii Rzymskiej69 Benedykt XVI wyznał, Īe spotkanie w Afryce z radosną pasją wiary natchnĊło go wielką
otuchą. Nie dostrzegało siĊ tam Īadnych oznak owego zmĊczenia wiarą, tak powszechnego wĞród Europejczyków, Īadnego znuĪenia z powodu bycia chrzeĞcijanami,
które na Zachodzie wciąĪ na nowo daje siĊ zauwaĪyü. Przy wszystkich problemach,
cierpieniach i trudach, które niewątpliwie wystĊpują właĞnie w Afryce, doĞwiadczało
siĊ jednak zawsze radoĞci z tego, Īe jest siĊ chrzeĞcijaninem, Īe szczĊĞcie poznania
Chrystusa i przynaleĪnoĞü do Jego KoĞcioła daje wewnĊtrzne umocnienie. Z tej radoĞci rodzą siĊ teĪ siły pozwalające słuĪyü Chrystusowi w przygnĊbiających sytuacjach
cierpienia, oddaü siĊ do Jego dyspozycji bez oglądania siĊ na swój dobrobyt. Napotkanie takiej wiary, gotowej do poĞwiĊceĔ i właĞnie przez to radosnej, jest wielkim lekiem
na bycie chrzeĞcijaninem znuĪonym, którego doĞwiadczamy w Europie.
Innym lekarstwem na znuĪenie wiarą było wspaniałe doĞwiadczenie ĝwiatowego
Dnia MłodzieĪy w Madrycie. Była to Īywa nowa ewangelizacja. Podczas kolejnych
ĝwiatowych Dni MłodzieĪy coraz wyraĨniej zarysowuje siĊ nowy, odmłodzony
sposób bycia chrzeĞcijaninem. Spotkania te ukazują, Īe istnieje nowe doĞwiadczenie
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Por. Przemówienie BoĪonarodzeniowe do pracowników Kurii Rzymskiej, 22 XII 2011.
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katolickoĞci, powszechnoĞci KoĞcioła. WłaĞnie to uderza od razu młodzieĪ i wszystkich obecnych: „pochodzimy ze wszystkich kontynentów i chociaĪ nigdy wczeĞniej
nie widzieliĞmy siĊ, znamy siĊ. Mówimy róĪnymi jĊzykami i mamy róĪne style Īycia,
róĪne kultury, a jednak od razu jednoczymy siĊ niczym jedna wielka rodzina. ZewnĊtrzne podziały i róĪnice zacierają siĊ. Wszyscy jesteĞmy dotkniĊci przez jednego
Pana, Jezusa Chrystusa, w którym objawiła siĊ nam prawdziwa istota człowieka, a
zarazem oblicze samego Boga. Nasze modlitwy są takie same. Na mocy tego samego
wewnĊtrznego spotkania z Jezusem Chrystusem otrzymaliĞmy w głĊbi naszych serc tĊ
samą formacjĊ rozumu, woli i serca. I wreszcie, wspólna liturgia stanowi swego rodzaju ojczyznĊ serca i jednoczy nas w jedną wielką rodzinĊ. Fakt, Īe wszyscy ludzie są
braümi i siostrami, w tym wypadku nie jest tylko pewną ideą, ale staje siĊ prawdziwym
wspólnym doĞwiadczeniem, rodzącym radoĞü. W ten sposób zrozumieliĞmy równieĪ
bardzo konkretnie, Īe pomimo wszystkich trudów i ciemnoĞci piĊknie jest naleĪeü do
KoĞcioła powszechnego, do KoĞcioła katolickiego, który dał nam Pan”70.

18. Wiara i niewiara w Īyciu młodych ludzi
Odkrywanie przez młodzieĪ Boga Īywego oĪywia ją i otwiera jej oczy na wyzwania Ğwiata, w którym Īyje, ukazując nie tylko jego ograniczenia, ale i moĪliwoĞci. Młodzi dostrzegają powierzchownoĞü, konsumizm i wszechwładny hedonizm,
wielką banalizacjĊ przeĪywania seksualnoĞci, wielki brak solidarnoĞci, wielką korupcjĊ. I wiedzą, Īe bez Boga byłoby trudno przeciwstawiü siĊ tym wyzwaniom i
byü naprawdĊ szczĊĞliwymi, wkładając cały swój entuzjazm w poszukiwanie autentycznego Īycia. Chcą teĪ byü zaangaĪowani w budowĊ społeczeĔstwa, w którym
bĊdzie siĊ szanowało godnoĞü człowieka i rzeczywiste braterstwo.
Benedykt XVI mówił m.in. młodzieĪy, Īe szczera i głĊboka wiara winna staü
siĊ substancją ich Īycia. Kiedy zanika ĞwiadomoĞü obecnoĞci i rzeczywistoĞci
Boga, wszystko siĊ bowiem spłaszcza i redukuje siĊ do jednego wymiaru. Wszystko zostaje zredukowane do poziomu materialnego. Kiedy kaĪdą rzecz rozwaĪa siĊ
jedynie pod kątem uĪytecznoĞci, nie sposób juĪ uchwyciü istoty tego, co nas otacza, a przede wszystkim osoby, którą spotykamy. Kiedy znika tajemnica Boga,
znika teĪ tajemnica wszystkiego, co istnieje; rzeczy i osoby interesują tylko w tym
wymiarze, w jakim zaspokajają czyjeĞ potrzeby, a nie same przez siĊ. Wszystko to
stanowi fakt kulturowy, którym siĊ oddycha od narodzenia i który tworzy trwałe
skutki wewnĊtrzne. W tym znaczeniu wiara, zanim stanie siĊ wierzeniem religijnym, jest przede wszystkim sposobem widzenia rzeczywistoĞci, sposobem myĞlenia, wraĪliwoĞcią wewnĊtrzną, która wzbogaca byt ludzki jako taki. W tych sprawach Chrystus jest dla młodych Mistrzem, gdyĪ podzielał nasze człowieczeĔstwo i
jest współczesny człowiekowi kaĪdej epoki. Ta rzeczywistoĞü typowo chrzeĞcijaĔska wydaje siĊ wspaniała. Trwając przy Jezusie, chodząc z Nim jak z przyjacielem
w Ewangelii i sakramentach ludzie młodzi mogą nauczyü siĊ, w nowy sposób tego,
czego społeczeĔstwo nie jest w stanie im daü, tzn. zmysłu religijnego71.
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19. Wiara ma przyszłoĞü, ideologie nie mają
Czy wiara ma przyszłoĞü? PapieĪ jest przekonany, Īe jak najbardziej. Zapytany
o podstawy tego optymizmu co do przyszłoĞci wiary wymienił trzy motywy. Po
pierwsze, pragnienie Boga i poszukiwanie Go jest głĊboko wpisane w duszĊ ludzką
i nigdy nie moĪe wygasnąü. OczywiĞcie człowiek moĪe na jakiĞ czas zapomnieü o
Bogu, zająü siĊ innymi sprawami, ale przez to Bóg jeszcze nie znika. Niepokój duszy człowieka, o jakim pisze Ğw. Augustyn, istnieje takĪe w naszych czasach, a to
znaczy, Īe człowiek wciąĪ na nowo bĊdzie wyruszał na poszukiwanie Boga.
Po drugie, Ewangelia o Chrystusie i wiara w Niego jest po prostu prawdziwa, a
prawda siĊ nie starzeje. Co prawda moĪna przez jakiĞ czas o niej nie pamiĊtaü, ale
prawda nigdy siĊ nie unicestwia. Natomiast ideologie mają swój czas policzony.
Wydają siĊ byü mocne, niewzruszone, ale po jakimĞ czasie siĊ zuĪywają, gdyĪ nie
posiadają w sobie wystarczającej siły, poniewaĪ brak w nich głĊbokiej prawdy. Posiadają zaledwie jej namiastkĊ i dlatego siĊ zuĪywają. Natomiast Ewangelia jest
prawdą i dlatego nigdy siĊ nie zuĪywa. We wszystkich epokach historycznych objawia swe nowe wymiary, uwidacznia swą całkowitą odkrywczoĞü w zakresie wzbudzania oddĨwiĊku w oczekujących sercach i umysłach ludzkich, które dziĊki temu
mogą niejako przyoblec siĊ w tĊ prawdĊ i odnaleĨü siĊ w niej. ToteĪ PapieĪ jest
przekonany, Īe z pewnoĞcią nadejdzie nowa wiosna chrzeĞcijaĔstwa, choü moĪe nie
tak spektakularna, jakby ludzie chcieli, gdyĪ cechą działania Boga jest pokora.
Po trzecie, u młodzieĪy dostrzegalny jest pewien niepokój. Wielu młodych poznało oferty ideologii i konsumizmu, ale widzą w nich tylko pustkĊ i to im nie wystarcza. A to dlatego, Īe człowiek został stworzony dla nieskoĔczonoĞci. Wszystko,
co stworzone mu nie wystarcza. Stąd widaü, jak w młodych pokoleniach budzi siĊ
na nowo niepokój i zaczynają poszukiwaü; odkrywają na nowo piĊkno chrzeĞcijaĔstwa i to chrzeĞcijaĔstwa nie takiego po zaniĪonej cenie, zredukowanego, ale tego
radykalnego i głĊbokiego. Dzieje siĊ tak dlatego, gdyĪ chrzeĞcijaĔstwo daje im solidny fundament, a prawda ma zawsze przyszłoĞü72.

GLAUBEN ODER NICHT GLAUBEN?
DIALEKTIK ZWISCHEN GLAUBEN UND UNGLAUBEN
Zusammenfassung
Der Autor des Artikels analisiert die Ansprachen des Benedikt XVI über den
gegenwärtigen Streit zwischen christlichen Glauben und atheistischen Unglauben.
Der Papst erötert verschiedene Formen des Unglaubens, wie Ideologie des Sekularismus, Relativismus, Hedonismus, praktische Materialismus; er betrachtet sie
kritischerweise, zeigt ihre Nachfolgen und zeigt was für eine Antwort die Christen
geben sollen.
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