Motywacje i uzasadnienia dla moralnego życia chrześcijańskiego.

Konspekt:

I. Pełnienie woli Bożej

1. Izrael starożytny traktował Prawo nadane mu przez Boga w ramach przymierza,
jako największy dar, gwarantujący istnienie i życie tego narodu.
- Pwt 4,8
Do tego Prawa odwoływali się też prorocy i mędrcy w ST w swym nauczaniu
moralnym, choć nie cytowali Prawa Mojżeszowego wprost.
Jednak, gdy chodzi o świętego Pawła, niegdyś rabina biegłego w Prawie, to
wykazał on w swych listach, że Prawo Mojżeszowe nie ma w sobie mocy, żeby
ustrzec człowieka przed grzechem, ani Prawo nie może uleczyć zranionej przez
grzech i osłabionej natury człowieka, której skłonność do zła (inspirowana też przez
wpływy demoniczne) wygrywa z dobrym Prawem Mojżeszowym:
- Rz 7,14 nn
Stąd motywacji do postępowania moralnego poszukiwał gdzie indziej,
a mianowicie:
1) w zbawczej woli Bożej;
2) przez odwoływanie się do Chrystusa Zbawiciela (uzasadnienie
chrystologiczno-soteriologiczne);
3) odwoływanie się do sakramentów (głównie chrztu);
4) do mocy Ducha Świętego mieszkającego w chrześcijaninie i w Kościele
jako swej Świątyni (mikronaos=ciało chrześcijanina jako świątynia;
makronaos=Kościół jako świątynia);
5) oraz uzasadniając eschatologicznie przez wskazanie na Paruzję, sąd i
życie wieczne. Dziś zajmiemy się pierwszą motywacją.
2. Pełnienie woli Bożej.
- aż 14 razy Apostoł Narodów odwołuje się do woli Bożej, której ideę wywodzi ze
ST, gdzie wola Boża (Pana, Nieba) oznacza Boże upodobanie w czymś lub
pragnienie dobra i zbawienia.
Przeczytajmy:
- Iz 62,4; Jr 9,23 (upodobanie Boga w czym?)
- Iz 44,28 (pragnienie dobra i kierowanie historią zgodnie ze zbawczym zamysłem).
Wola Boża objawiona za pośrednictwem Mojżesza (Ps 103,7), wyraża się
konkretnie w przykazaniach, które chronią dobra ludzi. Jak zatem powinien
postępować człowiek mądry, pragnący szczęścia?
- Ps 1,2; 142,10 [LXX] (wypełniać tę wolę)
- Ps 39,9 (cieszyć się, że może ją poznać i pełnić w swym życiu).
3. Według św. Pawła wola Boża ma charakter zbawczy, czyli wyraża nie tylko Boże
pragnienie naszego zbawienia, wybawienie od grzechu, śmierci i szatana, ale
mocą tej woli dokonało się nasze zbawienie w Chrystusie:
– Ga 1,3-4 (na mocy tej woli Chrystus wydał się za nasze grzechy)
- do czego jesteśmy powołani na mocy tej woli i dzieła zbawczego wg Ef 1,3-12?

- Co Bóg zrobił, realizując tę wolę, abyśmy dowiedzieli się o tym?
- Rz 1,1-10; 15,32; 11,
- 1 Kor 1,1
(Bóg powołał Apostołów (w tym św. Pawła), aby ogłosili ludziom dobrą nowinę w
tym powołaniu do zbawienia).
Jednak samo działanie Boga przez Apostołów to nie wszystko. Żeby dostąpić
zbawienia, każdy musi się zaangażować, podjąć wysiłek. Jaki?
- Ef 5,17 (usiłujcie zrozumieć wolę Bożą).
Poznanie woli Bożej nie jest jednorazowym aktem, ale długim procesem coraz
głębszego poznawania odpowiednio do stopnia dokonującej się przemiany umysłu
i uświęcenia:
- Rz 12,1-2
Biorąc pod uwagę wcześniejsze pouczenia z Rz 8, trzeba tekst Rz 12,2 rozumieć
w stronie biernej: „pozwólcie się przemieniać”, „bądźcie przemieniani”, bo autor
wskazywał na konieczność mocy Ducha Świętego, bez którego pomocy człowiek
jest bezsilny i niezdolny do samouświęcenia.
- Rz 8, (Duchem Świętym uśmiercać uczynki z ciała grzeszne);
- Ef 2,3
Konieczna jest świadoma współpraca z Duchem Świętym, by spontanicznie
(według skłonności grzesznej natury) nie dopuszczać się złego myślenia i złych
uczynków.
4. Skoro wolą Bożą jest działanie trudne, bo wręcz przeciw naturze skłonnej do zła,
to dlaczego mamy tę wolę pełnić? Na czym polega jej wartość? Czy chodzi w niej
nadal o nasze dobro?
- Rz 12,2
- Flp 4,8
(ta wola pragnie obiektywnego dobra, nie jest kaprysem Boga, ale ukierunkowane
jest na nasz rozwój i doskonałość spełnienie).
5. W Rz 12,2 mowa jest o 3 elementach:
a) to, co dobre – to wszystkie wartości etyczne, zgodne ze sprawiedliwością i
dobrocią samego Boga;
b) to, co miłe Bogu – nawiązuje do kultu ofiarniczego, w którym należało Bogu
ofiarować to, co najlepsze, zgodne z Jego wolą i Prawem, a z własnym widzimi-się.
- to, co doskonałe – nawiązuje do integralności ofiar, które nie mogły mieć skazy
lub być okaleczone, ale całe, nieskażone, zdrowe.
Te określenia doprecyzowują, jakiego dobra Bóg chce dla nas. Jego wolą nie
jest nasze pomniejszenie, osłabienie, oszpecenie, ale chce mieć nas pięknych
moralnie, nienagannych, bez skazy, czyli świętych i doskonałych. Te wartości
głównie dotyczą naszej osobistej wartości (tego, jakimi jesteśmy), a nie jakichś
dóbr zewnętrznych.
6. Przeczytajmy jeszcze jeden tekst: Kol 1,9-10
Według ST głębokie poznanie woli Bożej jest możliwe dzięki darowi mądrości
udzielanej przez Bożego Ducha tym, którzy o to proszą:

- Ps 143,10
Syr 39,6-8
Mdr 9,9-17
Według Pawła poznanie tej woli Bożej umożliwia postępowanie „w sposób godny
Pana” (Kol 1,10), czyli Chrystusa, który najpełniej objawił w sobie i wypełnił wolę
Boga.
Możemy wnioskować, że poznanie i pełnienie woli Bożej przez kogoś możemy
rozpoznać po postępowaniu na wzór Chrystusa, naśladując Jego myślenie,
uczynki, postawy, styl życia.
7. Podsumowując analizę powyższych tekstów, możemy stwierdzić, że według
Apostoła postępowanie człowieka powinno być pełnieniem woli Boga, a nie
dążeniem do wymyślonej przez siebie samorealizacji. Skoro Bóg nie tylko chce
wyłącznie naszego dobra, ale też daje łaskę, możliwości, aby je osiągnąć, to Jego
wola jawi się jako bardzo ważna dla naszego życia.
- Jakich konsekwencji możemy spodziewać się po wkroczeniu na drogę pełnienia
woli Bożej?
(na drodze wysiłku i Krzyża na pewno dojdziemy do własnego wydoskonalenia,
staniemy się dobrym człowiekiem, świętym i będziemy zbawieni – sukces
gwarantowany przez Boga);
- Jakie są konsekwencje wyborów, życia bez liczenia się z wolą Bożą?
(boleśnie doświadczamy prawdy o naszej słabości, grzeszności, kruchości i
ograniczoności; pomimo wysiłków samodoskonalenia będziemy doświadczać
pustki, braku zaspokojenia, niepokoju egzystencjalnego, bezsensu życia, przesytu
dobrami lub ich niedostatku przy jednoczesnym doświadczeniu samotności i
przemijalności…).
8. Posłuchajmy jeszcze tych słów Bożych:
- Ez 33,11
- 1 Tes 4,3
- Hbr 12,14

