Benedykt XVI: znaleźć przestrzenie ciszy

środa, 25 stycznia 2012 14:12 - Zmieniony wtorek, 21 lutego 2012 01:45

Chodzi o relację między milczeniem i słowem: dwoma wymiarami komunikacji, które powinny
się równoważyć, następować po sobie i dopełniać, by uzyskać autentyczny dialog i głęboką
bliskość między ludźmi. Kiedy słowo i milczenie nawzajem się wykluczają, komunikacja ulega
pogorszeniu, albo dlatego że powoduje pewne oszołomienie albo też dlatego, że – przeciwnie –
tworzy klimat chłodu; kiedy natomiast milczenie i słowo się wzajemnie dopełniają, komunikacja
nabiera wartości i znaczenia.

Milczenie jest integralną częścią komunikacji i bez niego nie ma słów bogatych w treść. W
milczeniu słyszymy i poznajemy lepiej samych siebie, rodzi się i pogłębia myśl, z większą
jasnością rozumiemy to, co chcemy powiedzieć albo to, czego oczekujemy od drugiego,
dokonujemy wyboru jak wyrazić siebie. Milknąc pozwalamy drugiej osobie mówić, wyrazić
siebie, a sobie samym na to, by nie być przywiązanymi jedynie do naszych słów czy też
naszych idei, bez stosownej wymiany myśli. W ten sposób otwiera się przestrzeń wzajemnego
słuchania i staje się możliwa pełniejsza relacja międzyludzka. (...)

Należy z zainteresowaniem rozważyć różne formy witryn, aplikacji i sieci społecznościowych,
które mogą pomóc współczesnemu człowiekowi w przeżywaniu chwil refleksji i autentycznych
pytań, ale także znaleźć przestrzenie ciszy, okazje do modlitwy, medytacji lub dzielenia się
Słowem Bożym. W zwięzłości krótkich wiadomości, często nie dłuższych niż werset Biblii,
można wyrazić głębokie myśli, jeśli nikt nie zaniedbuje rozwoju swego życia wewnętrznego. Nie
można się dziwić, że w różnych tradycjach religijnych, samotność i milczenie są
uprzywilejowanymi przestrzeniami, które pomagają ludziom w odnalezieniu samych siebie i tej
Prawdy, która nadaje sens wszystkim rzeczom. (...)

Wychowanie siebie do komunikowania oznacza nauczenie się słuchania, kontemplacji, a nie
tylko mówienia. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy podejmują ewangelizację: zarówno
milczenie jak i słowo są istotnymi i nieodłącznymi elementami działań Kościoła w dziedzinie
środków przekazu, by na nowo głosić Chrystusa we współczesnym świecie.
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