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kūrinijai. Jei pasaulis regėtų tikrosios laisvės, gerumo
ir džiaugsmo padarinius, kuriuos dovanoja santykis su trivieniu Dievu, jų šaltinio nebūtų taip lengva
paneigti. Kartu Ra ingeris akina krikščionis atgauti
pasitikėjimą ir gebėjimą protingai kalbėti apie savo
tikėjimą, vadovaujantis šv. Petro pasakymu: „Būkite
visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam
klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3,
15). Tada tikėjimas ir protas kartu skelbs Gerąją Naujieną ir ja gyvens.
Ra ingeris mano, jog tikrosios Tiesos pėdsakų galima
atrasti kiekviename žmoguje, bet šiandien pasaulis to
nenori pripažinti. Todėl šią valandą turi būti girdimas
ryžtingas ir nedviprasmiškas krikščionių balsas: „Turime išdrįsti pakelti balsą prieš tai, kas XX a. pabaigoje
laikoma „normalu“ asmeniui, ir iš naujo atrasti tikėjimą
ir visą jo paprastumą... Ar turėtume stengtis daryti liturgiją prieinamesnę, moralinį mokymą lengviau įgyvendinamą, katechezę linksmesnę? O galbūt bent kai kuriais
atvejais derėtų mažiau prisitaikyti, akcentuoti nepatogumą ir keblumą, kad vėl paakintume mūsų žmones suvokti, jog krikščionių tikėjimas turi būti „prieštaravimo
ženklas“? Argi neturėtume ugdytis gebėjimo priešintis?
Tokių sprendimų neįmanoma priimti artimai nepažįstant konkrečios bendruomenės ir jos poreikių, bet baiminuosi, kad tokie klausimai keliami per retai“ (3).
Ra ingeris siūlo pasauliui susigrąžinti pasitikėjimą
žmogaus intelektu ir pripažinti apreikštąją tiesą. Kad
tarnauti būtina džiugiai ir vadovaujantis ne galia, bet
tarnystės dvasia, jis pats savo nuostata liudijo nuo savo
įšventinimo į kunigystę 1951 metais, kai užrašui ant
specialaus atviruko šiai progai atminti pasirinko eilutę
iš Pauliaus Antrojo laiško korintiečiams: „Mes juk nesame jūsų tikėjimo viešpačiai, bet tik jūsų džiaugsmo talkininkai“ (2 Kor 1, 24). Tačiau savo įsitikinimus bei pozicijas jis sykiu gina bekompromisiškai ir aiškiai. Pasak
jo, „krikščioniškojo visuotinumo išeities taškas buvo ne
galios troškimas, bet tikrumas dovanai gavus išganingą
žinią ir atperkančią meilę; į tai teisę turi ir to savo būties
gelmėse ilgisi visi žmonės. Misija buvo suvokta ne kaip
plėtimasis galiai didinti, bet kaip pareiga perduoti tai,
kas skirta kiekvienam ir ko kiekvienam reikia“ (4).
Jėga, galinti įveikti reliatyvizmo diktatūrą, yra tvirtas
kiekvieno kataliko, ypač jaunuolių, tikėjimas. Pasaulis
nepripažins visuotinio krikščioniškosios tiesos galiojimo, jei jo tos tiesos patrauklumu neįtikins džiugus ir
taikus paprastų katalikų gyvenimas. Ne tik svarbu pažinti tiesą, bet ir gebėti ją perteikti kitiems. Tam būtina
atnaujinti krikščionių tikėjimą ir protingai įsipareigoti
Jėzaus Kristaus evangelijai, kuri yra vienintelis patikimas autentiško humanizmo pagrindas.

Pats Ra ingeris nuolatos ieškojo tiesos, o tiesa jam
buvo Jėzus Kristus, vienintelis ir nepakartojamas Dievo apreiškimas. Štai kodėl reliatyvizmo, pliuralizmo,
indiferentizmo ir kitokių „izmų“ verpetuose būtina
išsaugoti tai, kad Tiesa yra viena, Apreiškimas yra vienas, kad išganymas ateina tik per mirštantį ir prisikeliantį Jėzų Kristų. Mysterium paschale turi būti gyvenimo
pavyzdys kiekvienam žmogui, nes „žmogus gali būti
pilnatviškai suprastas tik iš Dievo perspektyvos“ (5).
Kai Dievo buvimas neigiamas ar tiesiog užmirštamas,
žmogus atsiskiria nuo tiesos ir dėl to praranda savo
laisvę. Išlaisvina tiktai tiesa.
Dėl tos atskirties nuo tiesos reliatyvizmas ir yra tokia
didelė grėsmė ne tik Katalikų Bažnyčiai ir jos nariams,
bet ir kiekvienam asmeniui. Štai kodėl dabartiniam
Katalikų Bažnyčios vadovui tiesos apie žmogų ir tiesos apie Dievą ieškojimas tebėra nepajudinamas tikslas: „Tačiau mes turime kitą matą: Dievo Sūnų, tikrąjį
žmogų. Jis yra tikrojo humanizmo matas. „Suaugęs“
tikėjimas nėra nešamas mados ir paskutinių naujovių
bangų; brandus tikėjimas giliai šaknijasi draugystėje
su Kristumi. Ir būtent ta draugystė atveria mus tam,
kas gera, bei teikia kriterijų, leidžiantį skirti tai, kas teisinga ir kas klaidinga, apgaulę nuo tiesos“ (6).
Štai kodėl nenuostabu, kad Ra ingeris reliatyvizmą
paminėjo Pro Eligendo Romano Pontiﬁce homilijoje. Patirti Antrojo pasaulinio karo siaubai, Vatikano II Susirinkimo jaudulys, komunizmo mados išplitimas ir
nuolatinė marksizmo ideologijos grėsmė buvo pakankami motyvai atvirai prabilti apie problemą pasaulio
akivaizdoje. Tačiau dabar, kardinolą Ra ingerį išrinkus popiežiumi Benediktu XVI, gali kilti klausimas,
ar jam vis dar rūpi reliatyvizmo problema. Atsakyti į
tai reikia teigiamai. Negana to, skaitant jo tekstus kai
kada net išryškėja, kad popiežius Benediktas XVI savo
visą gyvenimą trunkančią diskusiją su reliatyvizmu
praturtina tolesnėmis įžvalgomis.
Štai popiežiaus Benedikto ištaras apie prigimtinį moralinį įstatymą per susitikimą su Tarptautinės teologų
komisijos nariais 2007 m. spalio 5 d. galima pavadinti
ketvirtuoju reliatyvizmo įveikos būdu. Jis akcentavo,
kad ši komisija yra iškėlusi sau tikslą „pateisinti ir išdėstyti visuotinės etikos pagrindus – etikos, priklausančios didžiajam žmonijos išminties paveldui, tam
tikra prasme laikytinam protu apdovanoto kūrinio dalimi amžinajame Dievo įstatyme“. Ta tema nėra išskirtinai ar daugiausia konfesinė, net jei aiškinama ir plėtojama krikščioniškojo apreiškimo ir žmogaus atbaigimo
Kristuje požiūriu (7). Benediktas XVI taip pat primena
Katalikų Bažnyčios katekizmo teiginį: „Prigimtiniu
dorovės įstatymu išreiškiami pirmutiniai ir esminiai
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dorovinį gyvenimą tvarkantys įstatymai. Dorovinio
įstatymo šerdis yra trokšti Dievo bei jam, visokio gėrio šaltiniui ir teisėjui, paklusti bei kitą žmogų suvokti
kaip lygiavertį. Pagrindiniai šio įstatymo įsakymai išdėstyti Dekaloge. Įstatymas vadinamas prigimtiniu ne
todėl, kad turėtų ką nors bendra su neprotingų būtybių prigimtimi, bet kad jį skelbiantis protas priklauso
žmogaus prigimčiai“ (1995).
Popiežiaus Benedikto XVI supratimu, mokymu apie
prigimtinį įstatymą pasiekiami du tikslai: pirmiausia
parodoma, kad krikščioniškojo tikėjimo etinis turinys
neprimetamas žmogaus sąžinei iš išorės, bet yra neatsiejamas nuo žmogaus prigimties. Antra, pats prigimtinio įstatymo pagrindas prieinamas bet kokiai protu
apdovanotai būtybei. Taip padedamas pagrindas, leidžiantis įsitraukti į dialogą su visais žmonėmis pilietinėje ir pasaulietinėje visuomenėje ir nebėra poreikio
išradinėti aplinkybėmis paremto moralumo.
Šiandienės sekuliarizuotos Vakarų visuomenės problema ta, kad joje vyrauja pozityvistinė įstatymo samprata, kai žmonija ar piliečių dauguma tampa galutinis
bet kurio įstatymo šaltinis. Tai dažnai laikoma pagrindine demokratijos sąlyga, tačiau ne visada apsaugo
bendrąjį gėrį, negana to, tampa priemone galiai siekti. Vidinis ryšys tarp Evangelijos ir prigimtinio įstatymo turi būti subalansuotas su autentiško žmogaus
gėrio, įkūnijamo civiliniais įstatymais ir asmeniniais
sprendimais, paieška (8). Jei racionalumas nesiremia
ryšiu su kūrybinguoju Protu kaip jo šaltiniu, didžiuma sprendimų gali būti klaidingi ir dažnai tokie būna.
Pasak Benedikto XVI, „jei dėl tragiško kolektyvinės
sąžinės aptemimo skepticizmui ir etiniam reliatyvizmui pavyktų ištrinti pagrindinius prigimtinio moralės
įstatymo principus, smarkiai pažeisti būtų ir pačios
demokratinės santvarkos pamatai“ (9). Vadinasi, individo ir visuomenės žengimas tikrosios pažangos keliu
įmanomas tik visiškai suvokiant prigimtinio moralės
įstatymo nelygstamą vertę kultūroje ir pilietinėje bei
politinėje visuomenėje.
Alasdairas MacIntyre‘as savo klasikinėje Vakarų moralinės sumaišties studijoje After Virtue („Po dorybės“)
lygina tamsiuosius viduramžius su barbariškumu
kultūros, kur reliatyvizmas sujungtas su savavališkumu, o emocija pakeitusi protą kaip sprendimo arbitras. Jau 1981-aisiais, kai knyga pirmąkart pasirodė,
MacIntyre‘as išreiškė savo nerimą ir viltį: „Šįkart barbarai netyko už sienų, jie jau kurį laiką mus valdo. Dėl
tokios keblios padėties iš dalies kalti esame patys, mat
mūsų suvokimas apie tai nepakankamas. Laukiame ne
Godo, bet kito – neabejotinai labai skirtingo – šv. Benedikto“ (10). Galima sakyti, kad ši pranašystė išsipildė
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sulaukus dabartinio popiežiaus Benedikto, suvokiančio ir uoliai besigrumiančio su tamsa, skleidžiama reliatyvizmo ir jo sekėjų.
Galiausiai savo paskutinėje enciklikoje Caritas in veritate popiežius Benediktas XVI rašo: „Meilė tiesoje, Jėzaus
Kristaus paliudyta savo žemišku gyvenimu ir pirmiausia mirtimi bei prisikėlimu, yra pagrindinė varomoji
kiekvieno asmens ir visos žmonijos tikrojo vystymosi
jėga“ (11). Būtent Jėzuje Kristuje žmonės pašaukti gyventi tiesa ir savo gyvenime atspindėti Kristaus veidą.
Tą Kristaus veidą atspindi meilė, mat nepraktikuojant
meilės autentiškas krikščioniškasis tiesos liudijimas
stokos įtikinamumo ir bus lengvai atmestas šiandienių
kultūrinių ir socialinių standartų, linkusių reliatyvizuoti bet kokią tiesą.
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