
  Dzielenie się Słowem – 1NAdw C 29 XI 2018

I. Czytaj: Z Ewangelii według św. Łukasza           (Łk 21, 25-28.34-36)

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku 
morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi.
albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w 
obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, 
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk 
doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na 
wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma 
nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».
Uwagi do Ewangelii:

• tekst Łk 21 powtarza wyraźnie apokaliptyczną mowę Jezusa z Mk 13 (por. dwie niedziele wcześniej)

[ przewodnia idea apokaliptyki: rozwiązaniem na trudne doświadczenia narodu/ludzkości jest 
wierność Bogu i wytrwałe oczekiwanie na Jego nadzwyczajną interwencję na końcu czasów ]

• Łukasz patrzy optymistycznie na nadchodzące wydarzenia (nabierzcie ducha i podnieście głowy)

• akcent na czuwaniu: (1) właściwe wykorzystanie czasu, (2) przywiązania, (3) modlitwa

II. Rozważaj: (1) Na co poświęcam czas w ciągu dnia? Ile przeznaczam realnie czasu na bycie z 
bliskimi, spotkania, które nasycają, na pracę/obowiązki, na odpoczynek, na telewizję/internet. Ile 
czasu poświęcam dla siebie (by być sam ze sobą – bez pośpiechu i bez hałasu). Ile czasu poświęcam
dla Boga?

(2) Czym wypełnione jest moje serce? Czy się zamartwiam? Czym się zamartwiam? W jaki sposób 
uciekam od siebie? (=czym się duchowo „obżeram”/”upijam”, by znieczulić trudne uczucia)

(3) Czy mam czas na modlitwę? Czy mam czas, który przeznaczam wyłącznie na modlitwę (tzn. nie 
łączę jej np. z podróżą, prasowaniem itp.)? 

III. Módl się:  - stań w obecności Boga; - otwieraj się na to, co On ma do przekazania
- powierzaj Bogu swoje trudności; 
- dziękuj za swoje uczucia i doświadczenia (również te trudne!)
- proś Boga o gotowość do oddania Mu chęci kontrolowania swojej duchowej wędrówki
- przyjmuj zrozumienie, współczucie i miłość miłosierną, którą Bóg na Ciebie nieustannie wylewa
- powtarzaj wielokrotnie: „Bądź wola Twoja, a nie moja, Panie!”

IV. Trwaj w ciszy przed Bogiem…



Z nauczania Kościoła:

Fragment adhortacji apostolskiej Spe salvi papieża Benedykta XVI z 30 listopada 2007 r.
(O nadziei chrześcijańskiej):

33. Wewnętrzną relację zachodzącą między modlitwą i nadzieją pięknie zilustrował św. Augustyn w
jednej ze swoich homilii na temat Pierwszego Listu św. Jana. Defniuje on modlitwę jako ćwiczenie 
pragnienia. Człowiek został stworzony dla wielkiej rzeczywistości – dla samego Boga, aby był przez 
Niego wypełniony. Jednak jego serce jest zbyt ciasne dla tej rzeczywistości, która została mu 
przeznaczona. Musi się rozszerzyć. (…) Następnie odwołuje się do bardzo pięknego obrazu, aby 
opisać proces rozszerzania i przygotowania ludzkiego serca. «Załóż, że Bóg chce cię napełnić 
miodem [symbol łagodności Boga i Jego dobroci]. Jeśli jednak ty jesteś pełen octu, gdzie zmieścisz 
miód?» Naczynie, to znaczy serce, musi być najpierw rozszerzone, a potem oczyszczone z octu i 
jego zapachu. To wymaga pracy, jest opłacone cierpieniami, ale jedynie w ten sposób 
przysposabiamy się do tego, do czego jesteśmy przeznaczeni. Nawet jeśli Augustyn mówi 
bezpośrednio jedynie o wrażliwości na Boga, to jednak jawi się jasno, że człowiek w tej pracy, dzięki
której uwalnia się od octu, nie tylko staje się wolny dla Boga, ale właśnie otwiera się na innych. 
Jedynie bowiem stając się dziećmi Bożymi, możemy być w jedności z naszym wspólnym Ojcem. 
Modlić się, to nie znaczy wychodzić poza historię i chować się w prywatnym kącie własnego 
szczęścia. Prawidłowa modlitwa jest procesem oczyszczenia wewnętrznego, który czyni nas 
otwartymi na Boga i przez to właśnie otwartymi na ludzi. W modlitwie człowiek powinien uczyć się,
o co prawdziwie powinien prosić Boga – co jest godne Boga. Musi uczyć się, że nie może modlić się 
przeciw drugiemu. Musi uczyć się, że nie może prosić o rzeczy powierzchowne i wygody, których 
pragnie w danym momencie – ulegając małej, fałszywej nadziei, która odwodzi go od Boga. Musi 
oczyszczać swoje pragnienia i nadzieje. Musi uwalniać się od ukrytych kłamstw, którymi zwodzi 
samego siebie (...)
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