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„Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do
wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako
zachęty do hołdowania ciału, wręcz
przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie
wzajemnie!”
Ga 5,13
Dzisiejszy człowiek jest bardzo wyczulony na tematykę wolności.
Ale wolność źle rozumiana prowadzi do zniewolenia. Są ludzie, którzy wolność
rozumieją, jako wolność od wszystkiego sprowadzając ją do poziomu samowoli.
„Jestem wolny, kto mi zabroni?” - mówią. I dokąd taka wolność prowadzi? Nie ma
wolności tam, gdzie ktoś mówi o antykoncepcji, zabijaniu nienarodzonych dzieci,
małżeństwach homoseksualnych, o wyrzuceniu krzyża ze szkół, o likwidacji
religii. Nie ma wolności tam, gdzie liczy się tylko pieniądz i łatwy zarobek, także
tam, gdzie w imię wolności pozwala się na zbrodnie, nienawiść, gwałty na
nieletnich, pornografię. Tak rozumiana wolność rozbija małżeństwa i rodziny,
„kaleczy” młodzież, która nie zawsze potrafi we właściwy sposób z niej korzystać.
Przed nami również próba akceptacji metody in vitro i eutanazji, odejście od
rzekomo zacofanego i staroświeckiego Kościoła i wiary. Wyśmiewa się czystość
przedmałżeńską, tradycyjne wychowanie chrześcijańskie, ułatwia rozwody,
a propaguje „związki partnerskie” i „bezstresowe” wychowanie dzieci i młodzieży.
„Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej
wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością
ożywieni służcie sobie wzajemnie!” Ga 5,13
Tymczasem prawdziwa wolność chrześcijańska, to zdolność wyboru dobra,
miłości, to wyzwolenie ze zła i grzechu, to możliwość poświęcenia się innym
zwłaszcza potrzebującym, to możliwość troski o dobro wspólne. Jezus mówi:
„Każdy kto popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu” (J 8,34). Niektórzy
uważają, że to przykazania i prawo Boże zniewalają, że nas ograniczają
i powodują, że nie możemy w pełni korzystać z daru wolności. A jest dokładnie na
odwrót, to grzech zniewala. I nawet jeśli przez chwilę jest przyjemny, to po czasie
uderza w nas ze zdwojoną siłą. Tak jest np. z uzależnieniem od alkoholu,
narkotyków czy papierosów. Dla wielu jest to przejaw wolności, luzu, dorosłości.
Ale jeżeli ktoś już nie potrafi żyć bez kieliszka wódki, działki narkotyków lub
papierosa, to mamy do czynienia ze zniewoleniem. Dla św. Pawła wolność jest
synonimem świętości. Chcąc być świętym czyli wolnym, wybieram dobro i złu
mówię NIE! Przecież to Bóg stworzył nas i przeznaczył do życia w wolności!
Prawdziwa wolność jest największym darem jakim Bóg obdarował każdego
człowieka. Nie ma jednak wolności bez prawdy. To prawda wyzwala, a tą Prawdą
jest sam Jezus. Jeśli Jezus Chrystus jest Twoim Panem, jesteś wolny! A wolność
jest po to, by odpowiedzialnie kochać.
Papież Jan Paweł II powiedział: „Jeśli ktoś doświadczył miłości,
doświadczył również wolności. Człowiek w miłości przekracza siebie
samego, wyzwala się, ponieważ zależy mu na innym człowieku, ponieważ
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pragnie, by życie drugiego człowieka było udane. Padają wówczas bariery
egoizmu i człowiek odnajduje radość wspólnego działania dla wyższych
celów…Wyzwólcie się, by żyć odpowiedzialnie w wolności! Otwórzmy
bramy Bogu.” Tymi słowami Papież chce powiedzieć, że prawdziwa wolność
kosztuje, bo wymaga od nas wielkoduszności i gotowości do ofiar. Wolność
z pewnością nie ma nic wspólnego z hedonizmem. Przyjemność, bądź unikanie
przykrości, nie może być najwyższym i jedynym celem życia, naczelnym
motywem ludzkiego postępowania.
Jak żyć tymi słowami św. Pawła? Nie ulegać egoistycznym skłonnościom
ludzkiej natury, pozwolić, by miłość Boża, którą obdarował nas Chrystus,
kierowała naszymi zamiarami i uczynkami, stale naśladować Chrystusa
w składaniu daru z siebie, aż po ofiarę krzyża, nieustannie wybierać Boga i Jego
wolę, szukać dobra drugiego człowieka.
Nic nie muszę, a zatem mogę podjąć decyzję, że chcę coś dobrego uczynić.
Motywuje mnie do tego miłość Chrystusa, który umiłował nas gdyśmy byli jeszcze
grzesznikami. Chcę z Jego pomocą wyzwalać się z wad i nałogów, chcę szerzyć
kulturę czystości i skromności, jako wyraz szacunku dla osoby, być bardziej
obecny w życiu i dla wspólnoty, do której należę.
To nie Twoje drogi prowadzą Cię ku wolności, ale te, które Bóg
przygotował dla Ciebie!
Grupa IX
Historia prawdziwa…
Była młoda, wychowała się w kochającej się katolickiej rodzinie. Skończyła
dwadzieścia lat i poznała kogoś z kim chciała dzielić życie. Był tylko jeden problem,
On nie był wolnym człowiekiem. Co go zniewalało? Alkohol. Rodzice Jej mówili,
zastanów się, ale Ona wiedziała lepiej, przecież kochała i uważała, że może Mu
pomóc. Urodziła bliźnięta, chłopca i dziewczynkę. Na początku wszystko układało się
dobrze, niestety bardzo krótko. Marek zaczął zapraszać do domu gości, a na stole
zawsze był alkohol. Renata na początku nie piła, wylewała do zlewu i uważała, że nie
ma problemu. Po jakimś czasie jednak stwierdziła, że pomoże Markowi tylko pijąc
razem z nim, bo wtedy on wypije mniej. Czy to był początek jej zniewolenia? Tak.
Zapomniała o słowach: „Wy zatem bracia powołani zostaliście do wolności.” Już nie
potrafiła wybrać między dobrem a złem. Trwało to bardzo długo i spowodowało, że
stała się ludzkim wrakiem. Udar, paraliż, kolejny udar. Renata przeżyła, ale wymagała
stałej opieki. Żyła jeszcze dziesięć lat. Ten trudny okres dla niej, jej rodzeństwa i dzieci
był początkiem wielu pozytywnych zmian, których nikt się nie spodziewał. Wszyscy
zaczęli ze sobą szczerze rozmawiać pierwszy raz od wielu lat, powoli padały bariery
egoizmu i wzajemnej niechęci. Niczego nie musieli, ale miłością Bożą ożywieni mogli
i chcieli znowu służyć sobie wzajemnie. Dla ciebie Panie nie ma rzeczy niemożliwych,
teraz już to wiem…
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