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Regionalna konferenca združenja CTEWC
Vera in morala
Krakov, 14.–16. november 2014
Prva regionalna konferenca evropske sekcije združenja Katoliških teoloških etikov
v svetovni Cerkvi (Catholic Theological Ethics in World Church) je potekala v prostorih središča božjega usmiljenja v bližini Krakova na Poljskem. Že sam prostor je
konferenci narekoval ton. Po eni strani bližina sv. Janeza Pavla II., ki je globoko
zaznamoval moralno teologijo po drugem vatikanskem koncilu, po drugi strani pa
razodetje božjega usmiljenja, ki pomeni srčiko krščanskega moralnega oznanila.
Namen srečanja je bil, povezati moralne teologe iz celotne Evrope in izmenjati
medsebojne izkušnje in poglede glede sedanjega stanja moralne teologije. Naslov
konference je bil Vera in morala. V podnaslovu pa so bili navedeni trije sklopi razmišljanj: izzivi sedanjosti – spremembe vrednot – spremembe moralnih norm? V
vsakem sklopu je sodeloval po en predavatelj iz Zahodne Evrope, po eden iz Srednje ali Vzhodne Evrope in po eden iz Poljske. Na koncu vsakega sklopa pa je sledil odziv predstavnika z drugega kontinenta (Afrika, Amerika, Azija).
V prvem delu smo razmišljali o sodobnih izzivih in priložnostih. Alain Thomasset
je spregovoril o vlogi moralne teologije v sodobni Franciji. Velik izziv pomeni izbira pravega tona pri predstavitvi krščanskih stališč v javnem etičnem diskurzu. Naloga moralnih teologov je, vzpostaviti most med sodobnim svetom in evangeljskim
sporočilom. Drugi izziv je povezan z vlogo moralnih norm znotraj moralnega oznanila. Predavatelj je poudaril, da moralne norme ne smejo spregledati konkretnih
življenjskih izkušenj posameznih ljudi. Moralna teologija je poklicana pomagati
posameznikom, da bodo sprejemali odgovorne odločitve in da bodo napredovali
v moralnem življenju. Kot tretje je izpostavil, da je treba prisluhniti glasu ubogih,
in pohvalil močno karitativno dejavnost francoske Cerkve. Češki moralni teolog
Petr Stica je naprej opozoril na zelo različne družbene kontekste glede vpliva vere
v Vzhodni Evropi, saj je na primer na Poljskem 95 % ljudi katoličanov, na Češkem
pa je vseh verujočih le okrog 20 %. Kot prvi izziv je povedal, da je treba biti usidran
v družbo in presojati družbeno dogajanje v luči evangelija. Nadalje je poudaril
nujnost, da se moralni teologi iz Vzhodne Evrope vključijo v dialog s kolegi iz drugih držav in da presežejo zgolj svoje nacionalne okvire (internacionalizacija). Kot
tretji izziv pa je navedel oblikovanje krščanske vizije izpolnjenega življenja, ki bi ga
na ustrezen način predstavili sodobnemu človeku. Ob tem je pomembno, da se
moralni teologi vključujejo v etični diskurz v družbi, hkrati pa tudi, da se znotraj
Cerkve oblikuje prostor dialoga. Poljski pogled je predstavil Marian Machinek.
Položaj na Poljskem se v marsičem razlikuje od preostalih evropskih držav. Večina
ljudi je še vedno dejavno povezana s Cerkvijo, čeprav se v zadnjih letih tudi na
Poljskem zaznava proces sekularizacije, ki vpliva na spremenjeni moralni pogled,
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še posebno na področju spolnosti. Tudi na Poljskem poskušajo krščanstvo vse bolj
potisniti v zasebno sfero. Machinek je prepričan, da se morajo moralni teologi
vključevati v javno razpravo in zagovarjati krščanska prepričanja v pluralnem kontekstu. Na področju osebne morale je kot izziv navedel pravilno opredelitev pojma
vesti, ki se danes vse prevečkrat pojmuje kot popolna avtonomija vsakega posameznika in kot upor proti zunanji avtoriteti. Tradicionalni viri moralne teologije
(Sveto pismo, naravni zakon, cerkveno učiteljstvo) so danes izpostavljeni močni
kritiki. Po predavateljevem prepričanju potrebujemo specifično krščansko moralo,
ki bo opravljala svoje preroško poslanstvo v sodobnem pluralnem svetu. Moralni
teolog iz Kenije Elias Opongo je omenjeno problematiko orisal z afriškega zornega
kota. Glavni dejavnik v Afriki je revščina, od katere je odvisna polovica prebivalcev.
Na celini potekajo številni vojaški konflikti in v mnogih državah so množično kršene človekove pravice. Verske skupnosti bi se morale povezati v zahtevi po vzpostavitvi politike na etičnih načelih. Cerkev bi morala imeti pogum in prevzeti preroško vlogo pri opozarjanju na nemoralno početje v družbi in pri vzpostavljanju
sprave na afriški celini. Velik izziv za Cerkev v Afriki pa sta tudi prehod iz misijonske
v domačo Cerkev in s tem povezani proces inkulturacije.
Drugi vsebinski sklop je nosil naslov Trajnostni razvoj vrednot. Moralni teolog
iz Južne Tirolske Martin Lintner je spregovoril o vlogi vesti v posameznikovem moralnem življenju. Izhajal je iz opredelitve vesti na drugem vatikanskem koncilu (GS
16), ki vest postavlja v središče moralnega življenja. Koncil se je oprl na svetopisemske temelje (Rim 2, 14–15) in na tradicijo Cerkve (Avguštin, Tomaž Akvinski,
John Henry Newman). Takšno pojmovanje vesti je pomenilo prelom z neosholastično etiko pokorščine, ki ni bila pravi temelj za upor posameznikov proti totalitarnim režimom 20. stoletja. Negativne izkušnje druge svetovne vojne so teologe,
kakor je bil Häring, spodbudile k ponovnemu premisleku o središčni vlogi vesti in
osebne odgovornosti v moralnem življenju. V vesti posameznik spoznava svojo
nezamenljivost in odgovornost, ki ju ne more prenesti na drugega. Lintner je opozoril na razlikovanje med objektivno in subjektivno platjo vesti: to razlikovanje je
potrebno, če ne želimo zapasti v subjektivizem. Vest je torej zavezana objektivnim
resnicam, ki so izražene v moralnih normah, vendar pa odločitev v vesti ni zgolj
aplikacija norm v posameznikovo življenje, ampak je to osebna odgovorna odločitev v luči končnega cilja njegovega življenja. Ukrajinska moralna teologinja Maryana Hnyp je spregovorila o družini kot vrednoti in pokazala, kako se je pojmovanje družine spreminjalo znotraj krščanske tradicije. Tudi ona je izpostavila prelomnico, ki se je zgodila na zadnjem koncilu. Koncil je zakon predelil kot zavezo,
kot utelešenje medsebojne ljubezni in ne kot institucijo. Danes doživljamo izredne
spremembe na področju družinskega življenja. Hnypova je govorila o »prepustnih«
družinah in s tem mislila na veliko fleksibilnost in prehodnost sodobnih družinskih
zvez. Ob sklepu prvega dela škofovske sinode o družini je komentirala, da ne gre
pričakovati takojšnjih sprememb na področju cerkvenega nauka. Hkrati pa ne bi
smeli spregledati dejstva, da obstaja velik razkorak med učenjem uradne Cerkve
in dejanskim življenjem vernikov, kakor je pokazala tudi anketa, ki je bila izvedena
po vsem svetu pred začetkom sinode. Hnypova predlaga, da se v razmišljanje o
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prihodnjih korakih resno vzameta v obzir tudi konkretna izkušnja današnjih vernikov in sodobni družbeni kontekst. Prepričana je, da je družina tudi danes temeljna vrednota, ki pa je v sodobnem svetu zelo ranljiva, zato potrebuje še posebno
ljubečo skrb in spremstvo Cerkve. Poljski predstavnik v tem sklopu je bil Sławomir
Nowosad, ki je govoril o solidarnosti in družbeni pravičnosti danes. V izhodišču je
izpostavil aktualnost koncilske konstitucije Gaudium et Spes. Dostojanstvo človeške osebe mora biti v središču družbenega nauka. Sekularizem je človeka oropal
presežne razsežnosti in ga potisnil zgolj v imanentnost in individualnost. Posledica sekularizma je družba kot množica individuumov. V takšnem svetu ni prostora
za solidarnost, ampak zgolj za uveljavljanje osebnih interesov. Družbeni nauk Cerkve izhaja iz prepričanja, da je človek družbeno bitje in da skupnostna razsežnost
sodi k bistvu človeške narave. Za vzpostavitev solidarnosti in pravičnosti je po
Nowosadovem prepričanju spet treba vzpostaviti božje prvenstvo. Pravi humanizem je možen samo, če se prizna človekova transcendenca. Moralni teolog iz Hong
Konga Lúcás Chan je prispeval kratek odmev na predavanja iz azijskega konteksta.
Posamezne teme je osvetlil s stališča etike kreposti in konfucionizma. Pokazal je
na prednosti etike kreposti pred deontološko etiko, saj bolj celostno vzame v obzir celostni razvoj človeka.
Tretji sklop razmišljanj je nosil provokativen naslov: Spremembe moralni norm?
Najprej je nastopil poljski moralni teolog Ireneusz Mroczkowski, ki je govoril o
univerzalni in partikularni razsežnosti moralnosti. Kritično je ovrednotil razvoj moralne teologije po drugem vatikanskem koncilu v zahodnem svetu in izpostavil
okrožnico Veritatis Splendor sv. Janeza Pavla II. kot vodilo za prenovo moralne teologije. Prenova mora vključevati tri vidike: kristološkega, personalističnega in
ekleziološkega. Mroczkowski razlikuje med človeško naravo kot univerzalno danostjo in človeško osebo kot partikularno realizacijo človeške narave. Njegovo pojmovanje narave je esencialistično: teži k temu, da bi čimbolj konkretno opredelil,
kaj sodi k univerzalni človeški naravi. Predavatelj se je zavzel tudi za bolj specifično naravo krščanske morale, ki mora biti bolj zaznamovana z bibličnimi vsebinami.
Človekova svoboda mora biti vedno pokorna božji volji. Kot druga predavateljica
je nastopila škotska moralna teologinja Julie Clague, ki je razmišljala o tem, ali
potrebujemo nove moralne norme ali nov jezik. Najprej je spomnila, da je Janez
Pavel II. po eni strani vztrajal pri absolutnih in nespremenljivih moralnih normah,
po drugi strani pa sam bolj kakor katerikoli papež pred njim govoril o zgodovinskosti moralnosti in zgodovinskosti nauka (VS 28). Sam je spremenil cerkveni nauk
o smrtni kazni (EV 56), razvil je idejo o strukturnem grehu v družbi (SRS 36), poudarjal je dostojanstvo ženske in politično razsežnost solidarnosti. Drugače od Pija
XI., ki je v okrožnici Casti Conubii leta 1930 trdil, da ženska nima enakih pravic
kakor moški, je Janez Pavel II. leta 1988 v Mulieris Dignitatem zapisal, da podrejenost ženske moškemu ni del božjega načrta, ampak posledica greha (MD 10).
Clague je spomnila, kako je Cerkev stoletja učila, da je ženska po naravi podrejena
moškemu, danes pa pojmuje takšno učenje kot zmotno. Spraševala se je, kako naj
razlikujemo med trajnimi resnicami o človeški naravi in z zgodovino zaznamovanimi nauki. Zgodovina namreč kaže, da cerkveno učiteljstvo ni bilo vedno zanesljiv
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vodnik. Priznanje tega je odkrito izrekel papež Janez Pavel II. pri spravnem bogoslužju v svetem letu 2000. Clague od papeža Frančiška ne pričakuje sprememb
moralnega nauka. Opaža pa, da novi jezik, ki ga uporablja papež, prinaša nove
spodbude za moralno življenje vernikov. S svojim nastopom Frančišek sproža navdušenje. Cerkev mora biti odprta za spremembe in za razvoj. Predstavnik Vzhodne
Evrope v tem sklopu je bil Gusztáv Kovács iz Madžarske, ki je govoril o moralnosti
med idealizmom in realizmom. Na začetku se je vprašal, ali nismo moralni teologi preveč idealistični in premalo ukoreninjeni v resnično življenje. Si postavljamo
prava vprašanja? Je naš jezik razumljiv? Smo odprti za razprave? Pomembno je,
da smo v stiku z resničnim življenjem, ki se nam velikokrat izmuzne iz rok, ki ga ne
moremo v polnosti obvladati, ki je polno nepričakovanih dogodkov, ki je dejansko
milost. Povezava med moralnostjo in resničnostjo pa je lahko dvomljiva. Kovács
je spomnil na opozorilo filozofa Huma, da je narava tudi zmotna. Kljub temu obstajajo nekatere izkušnje resničnosti, ki nas neposredno kličejo k moralnemu delovanju (npr. Lévinas izpostavlja »ranljivo obličje bližnjega«). Moralni teolog mora
biti vedno povezan z resničnostjo, čeprav je resničnost večkrat neprijazna in neprijetna. Za verujočega je resničnost božje stvarstvo, ki pa je creatio continua,
zaznamovana s krhkostjo in nepopolnostjo. Moralni teolog mora nositi usodo
konkretnega človeka. Ob koncu je MT Dávila iz Portorika predstavila še ameriški
pogled na omenjeno problematiko. Pojem inkulturacije, kakor si ga je zamislil papež Frančišek v svoji okrožnici Evangelii Gaudium, bi lahko uporabili kot vizijo za
uresničevanje evangelija v konkretnih življenjskih okoljih. Pomembno je, da moralni teologi vztrajajo pri oznanilu: »Bog še vedno govori« tukaj in sedaj. Bog govori besede upanja in ljubezni znotraj krhkega in polomljenega človeškega sveta.
Konferenco smo organizirali James Keenan iz Bostona (ZDA), ki vodi svetovno
združenje teoloških etikov, Konrad Glombik s Poljske in Roman Globokar kot sopredsedujoči evropske sekcije.
Roman Globokar

