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Szanujmy porz?dek spo?eczny

„Oddajcie, wi?c Cezarowi to, co nale?y do Cezara, a Bogu to, co nale?y do Boga”. Jako ludzie
wierz?cy i praktykuj?cy staramy si? oddawa? Bogu to, co nale?y do Boga. Modlimy si?,
chodzimy do Ko?cio?a, korzystamy z sakramentu pojednania, przyjmujemy Eucharysti?. Mo?e
staramy si? równie? czyta? Ewangeli?, rozwa?a? j? i wciela? w ?ycie jej s?owa. Znaczy to, ?e
staramy si? mi?owa? cz?owieka, gdy? Ewangelia jest przede wszystkim nauk? o mi?o?ci do
Boga poprzez mi?o?? do bli?niego.
Kiedy tak jest, ju? jest bardzo dobrze. Jednak Jezus przypomina nam dzisiaj o pewnym
wymiarze ?ycia chrze?cija?skiego, który nie zawsze i wsz?dzie musi by? w sposób oczywisty
przyj?ty. Jezus przypomina nam o tym, ?e nie wystarczy by? w porz?dku wobec Boga w Niebie.
Trzeba równie? by? w porz?dku wobec Pa?stwa na ziemi, bo ka?dy ziemski autorytet, czy to
autorytet rodziców, nauczycieli, pracodawców lub w?adz pa?stwowych, pochodzi od
Boga. Dlatego równie? w?adza spo?eczna i polityczna powinna by? szanowana chyba, ?e
wymaga ona od nas czego?, co jest przeciwko Bogu i cz?owiekowi, gdy? wtedy w?adza traci
ten autorytet nadany jej przez Boga. Nie ?atwe jest to do zrozumienia w kraju, gdzie przez
ostatnie dwie?cie lat w?adza by?a w r?kach obcych lub ludzi narzuconych przez obcych, jak
mia?o to miejsce w czasach komunizmu. Jezus jednak mówi? do ?ydów: „Oddajcie, wi?c
Cezarowi to, co nale?y do Cezara, a Bogu to, co nale?y do Boga”, w czasie, kiedy Palestyna
by?a okupowana przez Rzymian, kiedy Cezarem nie by? swój, lecz obcy. Jezus w ten sposób
podkre?la, jak bardzo Bogu zale?y na porz?dku spo?ecznym. Jezus nie przyszed? na ziemi?,
aby zburzy? porz?dek, lecz aby odnowi? ?ycie ka?dego cz?owieka, co jest w?a?nie podstaw?
odnowy porz?dku spo?ecznego.
Pierwsi chrze?cijanie, chocia? byli prze?ladowani przez Rzymian, mimo to byli wzorowymi
obywatelami. A z czasem Cesarstwo Rzymskie upad?o, a chrze?cija?stwo pozosta?o do
dzi?. Obecnie ?yjemy w czasach, w których nareszcie Polska jest krajem wolnym i
samorz?dnym. W tym kontek?cie s?owa Jezusa, „Oddajcie, wi?c Cezarowi to, co nale?y do
Cezara, a Bogu to, co nale?y do Boga”, przekazane nam poprzez dzisiejsz? Ewangeli?,
powinny by? ?atwiej zrozumiane i przyj?te. Dajmy, wi?c nasz wk?ad, aby szacunek dla
wszystkiego, co stanowi porz?dek spo?eczny, sta? si? powszechn? kultur?. Nie chodzi tylko o
p?acenie podatków, lecz tak?e o szanowanie na przyk?ad przepisów drogowych – sam nieraz
musz? si? nawróci? – o uczestnictwo w wyborach, o dobr? prac? w instytucjach pa?stwowych,
jak równie? o noszenie maseczek.
Przyczyniajmy si? do tego, aby spo?ecze?stwo ?y?o wed?ug prawa, które mo?e by? lepsze lub
gorsze, lecz zawsze lepsze od wszelkiego bezprawia. Czy?my to w mi?o?ci do Boga i do
cz?owieka. Damy wtedy prawdziwe ?wiadectwo chrze?cija?skie, ?wiadcz?c o tej mi?o?ci, która
??czy ?ycie religijne i spo?eczne, a wi?c Niebo z ziemi?.
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