
Bariery i granice

S¹ dwie bariery ograniczaj¹ce nasz zakres wolno�ci dokonania
wszystkiego: Bariera niemo¿liwo�ci i bariera niechêci. Pierwsza,
to fizycznie ograniczenie czasu, przestrzeni i si³y, które sprawia,
¿e dokonanie czego� nie jest dla nas osi¹galne. Druga, to ograni-
czenie naszego postêpowania na skutek dzia³ania g³êbokich na-
miêtno�ci, takich strach, wstyd czy obrzydzenie.

S¹ tak¿e granice. Wyznaczane s¹ one przez w³asny lub cudzy
system warto�ci. Je�li jest to cudzy system warto�ci, to ogranicze-
niem wolno�ci jest przewa¿nie strach i wstyd przed innymi lud�-
mi. Oznacza to, ¿e wtedy rzeczywistym ograniczeniem naszej
wolno�ci jest bariera namiêtno�ci, a nie granica wolnej woli. Je�li
granice wyznaczane s¹ przez nasz w³asny system warto�ci, to ogra-
niczenie to wynika z m¹dro�ci, mi³o�ci, lub poczucia sprawiedli-
wo�ci i takie samoograniczenie stanowi o prawdziwej wolno�ci
cz³owieka, który nie pozwala sobie na to, by inni ograniczali jego
wolno�æ; który os¹dza siê sam, zanim os¹dz¹ go inni ludzie albo
sam Bóg.

Barier nie trzeba na ogó³ broniæ, gdy¿ s¹ to ograniczenia natu-
ralne. Granice wymagaj¹ �wiadomego wyznaczania i pracowitej
obrony. Bariery ograniczaj¹ nas zarówno w zakresie czynienia
dobra, jak i nieczynienia z³a. Tymczasem granice naszego syste-
mu warto�ci ograniczaj¹ nas jedynie w nieczynieniu z³a. Nie ma
granic dla czynienia dobra. Jest jedynie bariera niemo¿liwo�ci lub
niechêci.

Nie jest dobrze, je�li granice naszego systemu warto�ci od strony
nieczynienia z³a opieraj¹ siê o barierê niemo¿liwo�ci. W takiej
sytuacji bowiem nie wiemy, czy pojawienie siê mo¿liwo�ci, czyli
przesuniêcie bariery niemo¿liwo�ci, nie spowodowa³oby pope³nie-
nia czynów le¿¹cych poza t¹ granic¹.

Dobrze jest je�li granice naszego systemu pragnieñ czynienia
dobra siêgaj¹ daleko poza bariery niemo¿liwo�ci. Motywuje nas

to bowiem do czynów heroicznych, przy których silna motywacja
sk³ania nas do pokonywania g³êboko osadzonych namiêtno�ci,
takich jak strach, wstrêt, czy wstyd. Czasami mi³o�æ pozwala prze-
kroczyæ nawet bariery niemo¿liwo�ci.

Czêsto ograniczeniem dla naszej wolno�ci od strony nieczy-
nienia z³a jest mi³o�æ do innego cz³owieka, który jaki� czyn miesz-
cz¹cy siê jeszcze w naszym systemie warto�ci okre�la jako z³o. W
ten sposób powstaje szara przygraniczna strefa buforowa, zwana
przez �w. Paw³a pozorem z³a. S³abo�æ innego cz³owieka ograni-
cza nas znacznie silniej ni¿ w³asna moc.

Je¿eli nasz uczynek, który uznajemy za czynieniem dobra, jest
przez innego cz³owieka odbierany jako pozór z³a albo wrêcz za
samo z³o, to powinni�my ponownie przemy�leæ nasz system war-
to�ci. Gdy jednak oka¿e siê, ¿e nasze postêpowanie nadal uznamy
za czynienie dobra, to nale¿y go kontynuowaæ bez wzglêdu na
sprzeciwy innych ludzi, gdy¿ mo¿e to byæ sprzeciw Szatana, chy-
ba ¿e uczynek ten dotyczy bezpo�rednio osoby, która uznaje nasze
postêpowanie za z³e. Nie starajmy siê uszczê�liwiaæ innych na si³ê.

W poprawnych stosunkach miêdzy lud�mi wytwarza siê strefa
wspó³pracy przygranicznej, polegaj¹cej na tym, ¿e obie strony mog¹
do pewnego stopnia przekraczaæ granice drugiego cz³owieka nie
powoduj¹c przy tym zatargów. Jest to strefa tolerancji innych sys-
temów warto�ci.

W dobrych, pe³nych mi³o�ci stosunkach miêdzy dojrza³ymi
chrze�cijanami strefa wspó³pracy rozci¹ga siê na ca³e terytorium
systemu warto�ci. Tworzy siê w ten sposób obszar wspólnoty bez
zatracania poczucia to¿samo�ci i odrêbno�ci. Docelowo w warun-
kach uwielbionego Ko�cio³a powstanie obszar wspólnoty obej-
muj¹cy 144 tysi¹ce czê�ciowo pokrywaj¹cych siê systemów war-
to�ci, które w sumie wyznacz¹ zakres Królestwa Bo¿ego na ziemi.
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