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Wolność chrześcijanina
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
1. Istnieje stały trend „uwalniania od wszelkich zobowiązań i zasad”. Zwany bywa libertynizmem.
2.

Istnieją też światowe typowe cechy wolności: brak ograniczeń ze strony władz (wolność
słowa, wolność zgromadzeń), wolność zwyczajów społecznych, brak osobistego zniewolenia, swoboda
w wyrażaniu swoich uczuć emocji i poglądów, brak zewnętrznego przymusu - sytuacja, w której
człowiek może dokonywać wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji.

3. Często jednak to wygodna wymówka: - Nie będę służył. Nie muszę. - Nie będę się modlił. - Nie będę
słuchał Kościoła. - Nie będę słuchał przełożonego, nauczyciela, odpowiedzialnych CdR...
4. Podejście humanistyczne (światowe): Wszystko mi wolno – byle nie czynić krzywdy drugiemu.
Podejście chrześcijańskie: Wszystko mi wolno – ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno – ale ja
niczemu nie oddam się w niewolę. (1Kor 6,12) Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą
waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. (Mk 10,32-45)
5. Katechizm o wolności: • Wolność jest zakorzenioną w rozumie i woli możliwością działania lub
niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych
działań. Dzięki wolnej woli każdy decyduje o sobie. KKK1731 • Okazanie zaufania Bogu i
przylgnięcie do prawd objawionych przez Niego nie jest przeciwne ani wolności, ani rozumowi
ludzkiemu. Już w relacjach międzyludzkich nie jest przeciwne naszej godności zaufanie obietnicom
[innych osób] (na przykład, gdy mężczyzna i kobieta zawierają małżeństwo), aby wejść w ten sposób
we wzajemną komunię. na podst. KKK154 • Wolność umożliwiła grzech pierworodny. Była to
„Próba wolności” KKK396 • Jezus wprawdzie wzywał do wiary i nawrócenia, ale nikogo do tego
nie zmuszał. KKK160 • Tym bardziej człowiek staje się wolnym, im więcej czyni dobra.
Prawdziwą wolnością jest tylko wolność w służbie dobra i sprawiedliwości. KKK1733
6. Recepta na wolność wg Katechizmu: Praktykowanie życia moralnego ożywianego przez miłość
daje chrześcijaninowi duchową wolność dzieci Bożych. KKK1828
7. Kwestia motywacji: Nie stoi on już przed Bogiem z lękiem jak niewolnik, ani jak najemnik oczekujący
zapłaty, lecz jak syn, który odpowiada na miłość Tego, który „sam pierwszy nas umiłował" (1 J 4, 19):
Albo odwracamy się od zła z obawy przed karą - jesteśmy wtedy jako niewolnicy; albo też zachęca nas
nagroda - jesteśmy wtedy podobni do najemników. Albo wreszcie jesteśmy posłuszni dla samego
dobra i dla miłości Tego, który rozkazuje... a wtedy jesteśmy jako dzieci.
KKK1828
8. Jezus na Krzyżu ma królewską wolność:
Chrystus, przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci, udzielił swoim wiernym daru królewskiej
wolności, by „przez zaparcie się siebie oraz przez życie święte pokonywali w sobie samych panowanie
grzechu”. KKK908 Syn Boży wydaje się na śmierć aktem najwyższej wolności. KKK609
9. Przykazania dają wolność czy zniewalają? „Nie będziesz kradł.” Oznacza to nie tyle zakaz, ale
uwolnienie: = tobie wolno nie kraść = nie będziesz musiał kraść.
DZIELENIE




Co dzieje się w waszej rodzinie? Co dzieje się
u Ciebie?
Na ile życie we współczesnym świecie zapewnia
nam wolność?



Co może być zniewoleniem, a co wolnością
• w życiu religijnym
• w życiu rodzinnym
• w życiu wspólnotowym

Co nas najbardziej zachęca do poświęceń w
życiu?



W jakim zakresie oddajesz coś ze swej
wolności, by pomóc wspólnocie Czas dla
Rodzin przynosić owoce?

