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¯yjê nie ja, lecz ¿yje we mnie Chrystus (Ga 2,20)
¯YCIE W WOLNOŒCI
„Ku wolnoœci wyswobodzi³ was Chrystus. A zatem trwajcie w niej
i nie poddawajcie siê na nowo pod jarzmo niewoli!”
(Ga 5,1)
Wolnoœæ ma swoje Ÿród³o w Chrystusie, który przez swoj¹ mêkê, œmieræ
i zmartwychwstanie wyzwoli³ cz³owieka z grzechu. S³owa Aposto³a Paw³a zalecaj¹
bycie wytrwa³ym i niepoddawanie siê ponownie niewoli jak¹ niesie ze sob¹
grzech, do czego sk³onna jest u³omna ludzka natura. Wolnoœci przeciwstawione
jest zniewolenie duszy przez grzech. Jezus mówi nam: „Zaprawdê, powiadam
wam: Ka¿dy, kto pope³nia grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8,34). ¯ycie
w wolnoœci dla tych, którzy poznali i uwierzyli, wi¹¿e siê ze œwiadomym wyborem
miêdzy dotychczasowym ¿yciem, a ¿yciem, którego pocz¹tkiem jest Chrystus. „To
wiedzcie, ¿e dla zniszczenia cia³a grzesznego dawny nasz cz³owiek zosta³ z Nim
wspó³ukrzy¿owany po to, byœmy ju¿ d³u¿ej nie byli w niewoli grzechu” (Rz 6,6).
Czym jest prawdziwa wolnoœæ? Wolnoœæ wed³ug s³ów œw. Jana Paw³a II jest
prawdziwa, gdy s³u¿y dobrym celom. „Byæ prawdziwie wolnym - to znaczy: u¿ywaæ
swej wolnoœci dla tego, co jest prawdziwym dobrem. W dalszym ci¹gu wiêc: byæ
prawdziwie wolnym – to znaczy: byæ cz³owiekiem prawego sumienia, byæ
odpowiedzialnym, byæ cz³owiekiem dla drugich” (List apostolski z okazji Roku
M³odzie¿y 1985). „Wy zatem, bracia, powo³ani zostaliœcie do wolnoœci. Tylko nie
bierzcie tej wolnoœci jako zachêty do ho³dowaniu cia³u, wrêcz przeciwnie, mi³oœci¹
o¿ywieni s³u¿cie sobie wzajemnie” (Ga 5,13). Œw. Pawe³ zaznacza jaki rodzaj
wolnoœci powinniœmy wybraæ, opiera siê ona na przykazaniu mi³oœci. Wolnoœæ nie
jest te¿ dana nam jednorazowo, to ci¹g³y proces zale¿ny od naszych wyborów.
Jak ¿yæ tym S³owem Pana?
„Nie ma wolnoœci bez odpowiedzialnoœci” – mówi³ œw. Jan Pawe³ II. Wolnoœæ to
umiejêtnoœæ wyboru dobra. Œw. Pawe³ pisze „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko
przynosi mi korzyœæ. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam siê w niewolê”
(1 Kor 6,12). Unikajmy zatem grzechu, nie wik³ajmy siê w niego. Jeœli bêdziemy
zdecydowanie iœæ za Jezusem, to nie wpadniemy na nowo w sid³a grzechu. Choæ
zdarza nam siê upaœæ, wolnoœæ sumienia mo¿emy odzyskaæ przez akt Bo¿ego
mi³osierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. Korzystajmy z tego zdroju ³ask
jak najczêœciej. „Teraz zaœ, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu siê na s³u¿bê Bogu,
jako owoc zbieracie uœwiêcenie. A koñcem tego – ¿ycie wieczne” (Rz 6, 22).
Czêsto przeszkod¹ na drodze ¿ycia w wolnoœci jest nieprzebaczenie. Czasem
zdarza siê, ¿e ca³e lata trwamy w nim, nie zdaj¹c sobie sprawy
z niszcz¹cych konsekwencji, jakie ono ze sob¹ niesie. „Przebaczenie jest
przywróceniem sobie wolnoœci, jest kluczem w naszym rêku od w³asnej celi
wiêziennej” mówi³ b³. kard. Stefan Wyszyñski. Zatem wolnoœæ jest owocem
przebaczenia i pojednania z Bogiem i z ludŸmi.
Przyjêcie Bo¿ego daru wolnoœci oznacza pozwolenie, by to Jezus jako Pan
i Zbawiciel kierowa³ moim ¿yciem. Zdarza sie, ¿e za wszelk¹ cenê chcemy mieæ
mê¿a, ¿onê, dzieci, pracê, karierê, zdrowie, wiêcej pieniêdzy i œwiêty spokój.
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„Ku wolnoœci wyswobodzi³ was Chrystus. A zatem trwajcie w niej
i nie poddawajcie siê na nowo pod jarzmo niewoli!”
(Ga 5,1)
Nie pytam Boga czy ta droga, któr¹ wybieram, jest dla mnie, nie zapraszam Go do
swojego ¿ycia. Ale kiedy osi¹gnê to czego ja chcê, lêkam siê, by tego nie straciæ.
A tam gdzie jest lêk, tam nie ma wolnoœci, „Ca³e ¿ycie przez bojaŸñ œmierci
podlegli byli niewoli” (Hbr 2,15). Tylko Jezus wyzwala z lêku, z koniecznoœci
udowadniania, ¿e jestem kimœ innym. Jego mi³oœæ uwalnia, uœwiadamia mi moj¹
wartoœæ i wyzwala od pychy. Im cz³owiek jest bli¿ej Boga, tym jest bardziej wolny.
Œwiadectwo
Kilka lat temu by³am w trudnym zwi¹zku. Mocno siê zaanga¿owa³am, wiele
znosi³am i wiele poœwiêca³am. Bardzo walczy³am o ten zwi¹zek, bo twierdzi³am, ¿e
jestem szczêœliwa. Potrafiliœmy fantastycznie spêdzaæ razem czas. Najczêœciej
jednak ten czas razem by³ wtedy, kiedy jemu to odpowiada³o. Ci¹gle mówi³, ¿e on
potrzebuje du¿o wolnoœci. Czasami znika³ bez s³owa na kilka dni, tydzieñ, miesi¹c.
Potem wraca³ jakby nigdy nic i obra¿a³ siê, ¿e ja mam pretensje. Po dwóch latach
zwi¹zku, w trakcie kolejnego dwutygodniowego jego „nieodzywania siê”
postanowi³am, ¿e odwiedzê moj¹ przyjació³kê w Rzymie. Bêd¹c tam posz³am
zwiedzaæ bazylikê œw. Piotra w Watykanie. Wewn¹trz wesz³am do kaplicy
wieczystej adoracji. Monstrancja z hosti¹ by³a tak piêkna i pe³na blasku, ¿e
ze wzruszenia nap³ynê³y mi ³zy do oczu, co w moim przypadku rzadko siê zdarza.
Prawie natychmiast jak uklêknê³am, zaczê³y w mojej g³owie pojawiaæ siê myœli: „nie
jesteœ wolna w tym zwi¹zku, jesteœ niewolnikiem i jest tylko jeden sposób ¿eby siê
uwolniæ – trzeba przeci¹æ ten ³añcuch”. S³owa te powtarza³y siê w kó³ko, a ja nic nie
rozumia³am, bo przecie¿ to on zawsze mówi³, ¿e nie czuje siê wolny. Jednak¿e
dok³adnie je zapamiêta³am. Na drugi dzieñ dosta³am od niego sms, którym
ca³kowicie wyprowadzi³ mnie z równowagi. Wtedy w przyp³ywie z³oœci zaczê³am
mówiæ do przyjació³ki, jak bardzo mnie zdenerwowa³ i z rozpêdu powiedzia³am:
„Nie jestem wolna od niego, skoro jednym zdaniem potrafi mi zabraæ ca³¹ radoœæ
i pokój. Jestem totalnie uzale¿niona od jego humoru”. W tym momencie wszystko
zrozumia³am. Ca³kowicie uzale¿ni³am siê od tego cz³owieka, od chêci podobania
siê jemu, od pragnienia bycia z nim w zwi¹zku, ale tak¿e od marzenia o za³o¿eniu
rodziny. Od tamtego momentu wiele siê zmieni³o. Ten zwi¹zek zakoñczy³ siê.
Odt¹d zaczê³am opieraæ wszelkie moje relacje, nie tylko damsko-mêskie na jednej
myœli – warto uzale¿niæ siê jedynie od Jezusa i tylko jemu chcieæ siê podobaæ.
To nie jest proste, niektóre znajomoœci szybko siê weryfikuj¹, niektórzy s¹
niezadowoleni, nie zawsze jest przyjemnie. Ale ja wiem, ¿e gdy moim jedynym
celem jest Jezus, idê w dobr¹ stronê i nie jestem niewolnikiem nikogo ani niczego.
To daje pokój. Nie jest wolnoœci¹ robienie tylko tego co siê chce. Wolnoœæ daje
pójœcie za Jezusem.
Magdalena, Grupa XXXIV

„Wprowadzajcie s³owo w czyn” (Jk 1,22)
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