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DROGA – do wolności i pełni życia

Ku wolności wyswobodził was Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie
się na nowo pod jarzmo niewoli! /Ga 5, 1/

W dzisiejszym świecie często zapominamy, że prawdziwa wolność jest nieskażona grzechem. Dajemy
się zwodzić przekonującym nas, że możemy być szczęśliwi i wolni jedynie wtedy, gdy sami dla siebie
będziemy panami. W rzeczywistości takie zachowanie prowadzi do zniewolenia - życia na usługach
diabła.  Nikt  nie  może  sam  się  wyzwolić,  tylko  Bóg  zwyciężył  grzech  i  tylko  On  daje  wolność.
Ojciec święty Franciszek, w wywiadzie dla czasopisma „La Civiltà Cattolica”, na pytanie o to, kim jest –
odpowiedział, że jest grzesznikiem. Po chwili zastanowienia dodał: „Jestem grzesznikiem, na którego
spojrzał  Pan”.  Musimy pozwolić,  by Bóg na nas spojrzał,  a  nie  kryć  się  w krzakach jak Adam po
zjedzeniu owocu z drzewa poznania dobra i zła. Trwanie w wolności, to trwanie w Bożym świetle.
Po naszej stronie jest zrobienie pierwszego kroku, wybór drogi wolności, decyzja,  by być  wiernym
Bożemu Słowu, aby Jego kryteria i wartości rządziły naszym życiem. 

1. Modlitwa do Ducha Świętego
2. Wprowadzenie w temat spotkania 

Droga – jestem wolny, mam wybór
Prosimy uczestników spotkania o krótkie wypowiedzi dotyczące codziennej drogi np. do pracy lub innych zajęć,
czy zawsze jest taka sama, od czego zależy, czy wolę drogę krótszą a trudniejszą, czy dłuższą a bezpieczniejszą.
Pomocą mogą być poniższe pytania:
Jak wygląda moja codzienna droga do pracy?  Jaką drogę wybieram?  Czym się kieruję w wyborze?

3. Dzielenie się Słowem Bożym 
3.1. Czytanie Słowa Bożego oraz znak rzeczywistości duchowej.

Z Pisma Świętego:

To wiedzcie,  że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim
ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się
wolny od grzechu. /Rz 6, 9-7/

Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka
oglądającego  w  lustrze  swe  naturalne  odbicie.  Bo  przyjrzał  się  sobie,  odszedł  i  zaraz
zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w
nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając
je, otrzyma błogosławieństwo. /Jk 1, 23-25/

Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą
wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz
bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. /2 Kor 3,17-18/

3.2. Chwila refleksji Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i pozostałe teksty oraz zastanowić się nad tym,
jak te słowa odnoszą się do mojego życia, postępowania. 

3.3. Dzielenie  Krótkie wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji, które wzbudziło
w nich usłyszane Słowo Boże. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego z wersetów, którego
dotyczy ta refleksja. 

 Prosimy o wybranie jednego fragmentu z cytowanych powyżej z Pisma św. i odpowiedź na pytanie:    

Od czego jestem wolny? - wyzwolenie
Do czego jestem wolny? - posłanie 

4. Modlitwa na zakończenie spotkania – dowolna
Zachęcamy  uczestników  do  sformułowania  kilku  słów  dowolnej  modlitwy  –
dziękczynienia, prośby, przeproszenia... 


