POLSKA | Ku prawdziwej wolno?ci
https://www.focolare.org/polska/2020/07/23/ku-prawdziwej-wolnosci/

Ku prawdziwej wolno?ci

Dzisiejsze czytania, jak to cz?sto bywa s? bardzo na czasie. W Ksi?dze Królewskiej
s?yszeli?my jak Salomon, na propozycj? Boga: „Pro? o to, co mam ci da?”, prosi o
m?dro??. Prosz?c o m?dro?? Salomon ju? wykazuje du?o m?dro?ci. Ilu wspó?czesnych ludzi
prosi?oby nie o m?dro??, lecz o zdrowie i bogactwo… Jak cz?sto, przy sk?adaniu ?ycze?,
s?yszymy: „zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo zdrowie jest najwa?niejsze”. A co do
bogactwa, widzimy, na co dzie? jak ludzie goni? za pieni?dzmi, jakby one by?y najwa?niejsze.
W ?yciu natomiast, du?o wa?niejsza ni? zdrowie i bogactwo jest m?dro??. Równie? w Polsce
bardzo potrzebujemy m?dro?ci i daru rozeznania dobra i z?a. W dalszym ci?gu, bowiem, trwa
zam?t ideowy i etyczny, a wielu daje si? nabra? propagand? ludzi, którzy dla obrony w?asnych
intratnych interesów, dzia?aj? przeciwko dobru wspólnemu oraz warto?ciom chrze?cija?skim i
narodowym. Warto bra? przyk?ad z Salomona i prosi? Boga o m?dro??, o serce rozumne do
rozró?niania dobra i z?a. ?w. Pawe? w Li?cie do Rzymian zach?ca nas do czynienia dobra bez
obawy, bo Bóg wspó?dzia?a we wszystkim z tymi, którzy Go mi?uj?. Nie bójmy si?, wi?c i?? pod
pr?d lansowanych stereotypów liberalnych, które sugeruj?, ?e najlepiej jest wtedy, kiedy ka?dy
robi co chce, niezale?nie czy to jest moralne czy nie. Nie! Najlepiej jest wtedy, kiedy ka?dy stara
si? ?y? wed?ug woli Bo?ej. Trzymajmy si? warto?ci chrze?cija?skich. W Ewangelii z kolei, Jezus
przedstawia d??enie do Królestwa Bo?ego, jako atrakcyjny interes. Porównuje to d??enie do
zdobycia skarbu ukrytego w roli. Wszyscy Jego s?uchacze zrozumieli, ?e ten cz?owiek, który
znalaz? skarb ukryty w roli i sprzeda? wszystko, co mia?, aby kupi? t? rol?, post?pi? bardzo
sprytnie i zrobi? dobry interes.
Jak ta przypowie?? mo?e odnosi? si? do naszego ?ycia?
Jest w niej mowa o czterech rzeczywisto?ci. Skarb, to królestwo Bo?e, ?ycie w mi?o?ci do
Boga, do bli?nich i do siebie nawzajem, które mo?na zdobywa? w ka?dej sytuacji dzie? po
dniu. Cz?owiek, który znalaz? skarb, to ka?dy z nas, który kiedy? do?wiadczy? pi?kna takiego
?ycia.
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obecnej. „Posiad?o?ci?” jest to, co powinni?my sprzeda?, aby zdoby? ten skarb. S? to
przewa?nie niewielkie bogactwa, ró?ne drobne rzeczy - przyzwyczajenia, przekonania,
programy, czas którym dysponujemy, do których jeste?my przywi?zani. Wiem, na przyk?ad, ?e
znajomy bardzo by si? ucieszy? z mojej wizyty, ale dzisiaj jest tak ciekawy mecz w TV. Czy
jestem gotowy to dla niego straci?? Kto? ma chwilow? pewn? potrzeb? finansow?. Czy jestem
gotowy przekaza? mu ma?? pomoc, zamiast kupi? co? dla siebie? Nie mam ochoty do danej
pracy, na której komu? zale?y. Czy podejmuj? j? ju?, czy mówi?: „Ach, to mo?e pó?niej”? List?
naszych „posiad?o?ci” mo?na by wyd?u?a?....
Tak jak cienkie nitki mog? przywi?za? ptaka na ziemi i uniemo?liwi? mu fruwanie, tak
przywi?zania nawet do drobnych „posiad?o?ci” uniemo?liwiaj? zdobycie skarbu mi?o?ci do
Boga, do bli?nich i do siebie nawzajem. Warto nosi? w kieszeni duchowe no?yczki, by w ka?dej
chwili odcina? te przywi?zania. Wtedy zdobywamy ten skarb i do?wiadczamy pe?ni prawdziwej
wolno?ci i rado?ci.
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