Refleksje na Adwent

Jedno spojrzenie, jeden krok
Refleksje na Adwent
Propozycja refleksji/mo dlitwy na
A d w e nt o p i e ra s ię n a d w ó c h
momentach:
- kontemplacyjny, spojrzenia i ciszy;
- d z iałan ia, o d w ołu jącej się d o
konkretnych „kroków”, przydatnych w
poprawie relacji międzyludzkich.
Punktem odniesienia jest obraz „Matki
Bożej Milczącej”, który towarzyszy
nam w tym roku duszpasterskim.
Moment „spojrzenia” odnosi się do
obrazu „milczącego” (związanego ze
znaczeniem, jakie ofiarowuje nam
M at ka B oża M i lc ząca ) o ra z d o
krótkieg o tekstu biblijn eg o (do
rozmyślania w ciszy).
Chwila „przemijania” to postawa,
konkretne działanie mające na celu
poprawę własnego relacyjnego świata.
Są to cztery „obrazy” spojrzenia i
kroku, po jednym na każdy tydzień
okresu adwentowego.
Droga jest osobista, ponieważ każdy
stawia siebie na szali. Możemy również
dzielić się nim w naszych grupach,
tworząc wspólnie chwilę modlitwy,
spotkania, refleksji, dyskusji, forum,
forum filmowego, pieśni sakralnych,
wszystkiego, co możemy zorganizować
i zaproponować.

Droga „spojrzeń” i „kroków”
1 obraz: Cisza w środku

Obraz
Moment kontemplacyjny oddaje obraz
podziemnej jaskini, bez odgłosów
rozpraszania (możemy to sobie
wyobrazić, narysować lub znaleźć
obrazy w Google). Służy „zgłębieniu”
naszego wnętrza, odkryciu naszych
prawdziwych intencji, naszych
prawdziwych uczuć, czasem
odmiennych, jak pokazuje tekst biblijny,
od tych, które manifestujemy.
Milczenie „wewnątrz” to odnalezienie w
nas jedności i harmonii z prawdą Boga,
spójności z drogą wiary i miłości, którą
zamierzamy kroczyć każdego dnia.

Werset biblijny
Rdz 18,12: „Sara uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: «Teraz, gdy przekwitłam, mam
doznawać rozkoszy, i mój mąż starzec?»”.
Krótki komentarz
Zastanówmy się nad postawą i słowami Sary.
Postawa. Sara jest w namiocie, przy jego wejściu i potajemnie słyszy plan Boga wobec
Abrahama: twoja żona będzie miała syna! Sara „śmieje się w sobie”. Nie wierzy, w
przeciwieństwie do Maryi, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Słowa. Sara kwalifikuje się jako „przekwitła”. Naprawdę żyje wyschniętym życiem, bez soków,
ten, który wierzy, że nie może już przynosić owoców.
Sara, jako kobieta, miałaby potencjał, by nieść życie, ale niestety wierzy, że nie jest w stanie tego
zrobić. W jej wnętrzu (jaskinia) zamieszkuje niedowierzanie i rezygnacja. Obawa przed
odkryciem jej prawdy przez posłańców Pana również prowadzi ją do zaprzeczenia, że śmiała się
i kpiła z otrzymanej za darmo obietnicy.
Słowo to kwestionuje także nasze myśli i postawy, spójność między byciem chrześcijanami a
wnętrzem, które zawsze szuka większej autentyczności.

Krok
Czas zdemaskować i uzdrowić wewnętrzne i głębokie postawy, które psują nasze relacje.
Chodzi o urazę, zawiść, zazdrość, złośliwość, powierzchowność, niedbałość… Życie, które
niszczy nasze relacje z innymi. Łatwo jest nam znaleźć przyczyny naszych dyskomfortów i
niepowodzeń w relacjach, w okolicznościach zewnętrznych lub w postawach innych. Krok
wyłaniający się z ciszy „wewnątrz” sprawia, że wychodzimy z naszej hipokryzji.

Droga „spojrzeń” i „kroków”
2 obraz: Cisza wokół nas
Spojrzenie
Moment kontemplacyjny oddaje obraz
przestrzeni (jeśli to możliwe) otoczonej
drzewami wokół nas (możemy to sobie
wyobrazić, zaprojektować lub poszukać w
Internecie). W pełnej oczekiwań ciszy o
wschodzie lub zachodzie słońca otwarci
na wdzięczność za miniony dzień.
Odkrywamy harmonię ciszy wokół nas, w
naturze i w każdym innym aspekcie
harmonii, który możemy rozpoznać na
zewnątrz, wokół nas.
Czujemy się sprzymierzeńcami tej
wrodzonej ciszy harmonii i przyjmujemy ją
jako dar. Jesteśmy właścicielami (jak
przypomina nam tekst biblijny) hojnymi,
gotowymi dzielić się tym, co otrzymaliśmy.

Werset biblijny
Rdz 23,17-18: „Tak więc posiadłość Efrona w Makpela, w pobliżu Mamre, czyli pole i znajdująca
się na nim pieczara, oraz wszystkie drzewa wzdłuż jego granicy stały się własnością Abrahama”.
Krótki komentarz
Werset, który jest nam ofiarowany w tym drugim spojrzeniu / fragmencie, sprawia, że zanurzamy
się w kontemplację stworzenia w tym czasie, w którym stajemy się coraz bardziej świadomi
wzajemnego połączenia. Myślimy, że wszystko jest nasze, ale nie jesteśmy w tym mistrzami.
Raczej wszyscy należymy do Boga, który ustanowił nas odpowiedzialnymi za swoje dzieło.
Kontemplacyjna cisza, wolna, pełna zachwytu, budzi otwartość na ogrom, którego tylko czasami
jesteśmy świadomi, ale który nie przestaje fascynować i tropić wewnętrzną głębię i mądrość.

Krok
Wyruszamy w kierunku innych, obramowując nasze spotkania. Jakbyśmy umieścili je w pięknym
krajobrazie, obrazku ułatwiającym spotkanie i relację. W najtrudniejszych spotkaniach, z ludźmi,
których chcielibyśmy uniknąć, z tymi, którzy nas skrzywdzili… Dajmy się wspomóc wartościami,
harmonią, pięknem, które są naszymi sprzymierzeńcami, zdrowymi relacjami w stosunku do
trudnych przypadków. Z myśli, które dają nam spokój, z powodów, które czynią nas bardziej
odpornymi i cierpliwymi.

Droga „spojrzeń” i „kroków”
3 obraz: Cisza wobec

Obraz
Obraz ma wielką siłę misyjną.
Wyobraźmy sobie (narysuj lub spójrz na
obrazek) drogę zagubioną w
nieskończonym horyzoncie. Na drodze
jest dużo ciszy, gdy cel jest jasny, a my
pasjonujemy się nim. Podróż, w której
zakochujemy się coraz bardziej, bo
zbliża nas do upragnionego i mocno
wyczekiwanego celu. W kierunku ziemi
(przypomina nam tekst biblijny) w
kierunku każdej ziemi jest to niezbędna
misja, która nadaje sens naszemu życiu.

Werset biblijny
Rdz 12,1: Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju,
który ci ukażę”.
Krótki komentarz
Jest to dobrze znany werset, który zainspirował wiele refleksji, komentarzy i piosenek
powołaniowych. Wiemy, jak trudno jest naprawdę zostawić coś znanego, by podążać w kierunku
nowego. Zasadniczo wiemy, że Pan nie zastawia pułapek i jeśli prosi o odwrócenie kroków w
innych kierunkach, to po to, by mogło się wydarzyć coś nowego, czego inaczej by nie było. W
tym przypadku milczenie ucisza głosy wewnętrzne, które nie zgadzają się ze wskazaniami Boga.

Krok
Krok jest fundamentalny, niepowtarzalny i należy go powtórzyć. Jest to krok, który wyprowadza
nas z samych siebie, z naszego egoizmu, często maskowanego zewnętrznością, przez pozorną
hojność. Milczenie – dar - to niezbędne drzwi, które trzeba przejść, aby iść w kierunku innych.
Żadna dobra relacja nie może powstać z egoistycznego serca, zwróconego ku sobie, a nie „ku
ziemi”.

Droga „spojrzeń” i „kroków”
4 obraz: Wspólna cisza
Obraz
Towarzyszy nam obraz dużego tłumu
(widzimy go w myślach, rysujemy lub
szukamy tego typu obrazu). To cisza
komunii. Z pewnością nie wystarczy być
razem, aby żyć w komunii, ale obecność
jest zaproszeniem do przyjęcia,
obdarowaniem przestrzenią i
znaczeniem drugiego, innego niż ja,
moim bogactwem i błogosławieństwem.
Jest to wielokulturowe rozumienie naszej
egzystencji, konkretnie otwarte i
zwrócone ku innym, powołanie
wszystkich do stania się zbiorem
narodów (jak przypomina nam tekst
biblijny). To cisza, która pochodzi z misji,
kiedy oferujemy naszą aktywną i
dobroczynną obecność, idąc w kierunku
innych i spotykając się z nimi bez
żadnych przeszkód.
Werset biblijny
Rdz 28,3: „Bóg Wszechmocny będzie ci błogosławił. Uczyni cię płodnym i da ci liczne
potomstwo”.
Krótki komentarz
Jaka głębia w tych kilku słowach, które składają się na ten werset. A ile komunii, ile owocnego
rozmnażania. We wspólnocie ze wszystkimi, ciszy nie zakłóca wielokulturowa obecność dużej
ilości osób. Raczej istnieje harmonia obecności i głosów, w której każdy jest ważny i może
prawdziwie wypowiedzieć słowo swojego życia.

Krok
Ulice i ludzie. Elementy tak powszechne, że łatwo je zignorować. Zwłaszcza gdy wyjeżdżamy
samochodem, szybko i usprawiedliwiamy się wieloma rzeczami do zrobienia. Ryzykujemy utratę
drogi i ludzi. Sytuacje i spotkania, które ubogaciłyby nas, dając nam spojrzenia i myśli, słowa i
sytuacje, pozdrowienia i uśmiechy. Cisza, kiedy jesteśmy razem z wieloma ludźmi, potrzebuje
głębi, aby była źródłem gestów i słów, myśli i pokoju.

Modlitwa (do odmawiania po każdym etapie)

Maryjo milcząca,
która wyobrażałaś sobie wszystko
bez wypowiedzenia słowa,
poza wszelką ludzką wizją,
pomóż mi wejść w tajemnicę
Chrystusa
powoli i głęboko,
jak spragniony pielgrzym,
wejść do ciemnej jaskini
na końcu, którego słychać lekki
szum wody.
Pozwól mi przede wszystkim
uklęknąć do uwielbienia,
niech pewnie poczuję skałę,
i spokojnie wejdę w tajemnicę.
Na koniec pozwól mi ugasić
pragnienie
wodą Słowa w ciszy, tak jak Ty.
Może wtedy Maryjo,
tajemnica Syna Ukrzyżowanego
zostanie mi objawiona
w jego bezgranicznym ogromie
a obrazy i słowa spadną, aby
zrobić miejsce tylko na
nieskończoność.
Amen.

