Rekolekcje radiowe metodą ignacjańską „Życie jest wszystkim, co posiadasz”, 9V-6VI 2010
II TYDZIEŃ, DZIEŃ PIĄTY

Owoce grzechu a owoce sprawiedliwości Rz 6,20--23

Modlitwa Proszę cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były
skierowane w sposób czysty ku służbie i chwale Twego Boskiego Majestatu.
Obraz: Wyobrazić sobie skutki działania ludzi, którzy uważają, że wszystko im wolno.
Którzy nie liczą się z nikim i z niczym.
Prosić o zrozumienie istoty chrześcijańskiej wolności
1. Wolność nie jest absolutną niezależnością.
Święty Paweł mówi, że można być wolnym i pozostawać niewolnikiem. Istnieje wolność
pozorna, która czyni człowieka niewolnikiem swoich własnych żądz, własnej woli, swojego
obrazu świata. Istnieje wolność zła i wolność dobra. Jest wolność w wyrządzaniu zła,
zagłuszaniu sumienia, nie liczenia się z zasadą miłości i poszanowania drugiego człowieka.
Istnieje też wolność w czynieniu dobra - pragnie się tylko tego czego pragnie Bóg.. Nabywa się
większego zaufania do Jego woli niż do swojej czy do opinii innych ludzi. I dopiero taka relacja
do Boga jest stanem autentycznej wolności .Szukamy tego co bardziej pomaga służyć Bogu
i ludziom a nie - uwalniania się od tego co trudne, przykre, niewygodne, wymagające wysiłku.
Wolność rozumiana po chrześcijańsku jest uznaniem zależności od Boga, który jest źródłem
i dawcą wolności.
Jaki wpływ na moje życie ma dar wolności ?. Jak go wykorzystuję ?
2. Wolność jest obojętnością względem rzeczy stworzonych. Nie można mówić o wolności
bez odniesienia do ostatecznego celu naszego życia - do zbawienia. W przeciwnym wypadku
mamy do czynienia z samowolą. "Jeśli Boga nie ma, wszystko mi wolno”. Wolność
chrześcijańska jest nastawiona na służbę Bogu i naszym braciom. Wolność i miłość idą zawsze
w parze.
To Bóg stworzył człowieka wolnym, aby -- naśladując swego Stwórcę -- mógł przyjmować
i dawać miłość w wolności.
Co dla mnie znaczą te słowa, jaka jest prawda o moim pragnieniu wolności ?
Czy szanuję wolność drugiego człowieka ?
Zakończę rozmową z Panem o przebiegu mojej modlitwy.
Odmówię " Ojcze nasz "

