Złota zasada
listopad 2018
„Złota zasada” postępowania w Ewangelii św. Mateusza (Mt 7, 12)
„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!
Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”, to nie jest nic nowego. Wszystkie
religie i filozofie niosą to samo przesłanie: traktuj drugiego człowieka, jakbyś
chciał, by ciebie traktowano. Znalazłam w Internecie takie zestawienie.
Co ja o tym myślę?
Jako osoba wierząca widzę, że można takie działanie Boga wyrazić cytatem
z Biblii: „Umieszczę swe Prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu”
– Jer 31, 33. W Biblii powiedziane jest też, że „Stworzył Bóg człowieka, na
swój obraz, na obraz Boży go stworzył” – Rdz 1, 27. Człowiek więc został
stworzony do miłości (Bóg jest Miłością) i w sercu wyposażony został w „Złotą
zasadę”.
W pewnym momencie Bóg wybrał jeden naród, Izrael, by - jak sądzę - mieć
bliższy kontakt ze swoim stworzeniem (piszę trochę na ten temat w Refleksji:
„Moje spojrzenie na Trójcę św.” – str. 222). Chrześcijaństwo jest jakby
spadkobiercą narodu wybranego. Biblia, a przede wszystkim Nowy Testament, ma być w pewnym sensie „dokumentem”, a chrześcijanie mają nieść
„Dobrą Nowinę” o Jezusie Chrystusie, Synu naszego Stwórcy. On to streszcza
dekalog, nadany Izraelitom, w dwa przykazania miłości: do Boga i do
człowieka (kochaj bliźniego jak siebie samego - to właśnie jest „Złota zasada”).
Postępująca laicyzacja ma swoje uzasadnienie w tym, że do poprawnego
współżycia między ludźmi wystarczy utrzymywanie „Złotej Zasady” (drugie
przykazanie miłości), a ludzie odwracają się od religii, gdy jej przedstawiciele
nie przestrzegają tej zasady, uważają wręcz, że religia hamuje stosowania
„Złotej Zasady”.
„Dobra Nowina” jest czymś więcej: to pierwsze przykazanie miłości, czyli
ukazanie bezgranicznej miłości Boga do człowieka i nieudolna próba odpowiedzi człowieka. Do tego potrzebna jest wiara, która jest łaską. Możemy zbliżyć
się do realizacji tego przykazania poprzez realizację przykazania drugiego:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” – Mt 25,40. Dobra Nowina to wiara w skuteczność modlitwy,
która może „góry przenosić” (Refleksja ”Modlitwy” – str. 208). Czasami, gdy
spotykają nas złe wydarzenia, tragedie, być może Bóg pragnie, byśmy zwrócili
się do Niego o pomoc, byśmy sobie o Nim przypomnieli. Może też chce nam
na coś zwrócić uwagę, przestrzec? (Refleksja „Spojrzenie na katastrofę smoleńską” – str. 81).
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