Samotność we wspólnocie
Punkty odniesienia:
Samotność bardzo naukowo: egzystencjalny stan wyalienowania – O. Andrzej Potocki OP, socjolog
Samotność: sytuacja człowieka pozbawionego chwilowo, doraźnie lub trwale możliwości korzystania
z międzyosobowych więzi z innymi ludźmi – K. Osińska
Wspólnota: dom, przyjaciele, rodzina
Przestrzeń, w której człowiek czuje się zaakceptowany, ma swoje miejsce,
posiada pewien cel, jest dostrzeżony, przez wzrasta jego samoocena. Ten człowiek ma świadomość
tego, że jest takie miejsce, grupa ludzi, która na niego czeka.
My: wspólnota, czy jeszcze grupa modlitewna?
Jeśli nic nas nie łączy oprócz cotygodniowych spotkań na modlitwie, to jeszcze nie jesteśmy
wspólnotą.
Samotność prawdziwa, a fałszywa: fałszywa jest wtedy, gdy jednostka odczuwa samotność,
ale ona wynika z jej egocentryczności.
O. Jan Góra: „Tak oto zwolna moja samotność została zamieniona na miłość”. Dzieje się tak
dzięki przebywaniu blisko z Bożą Miłością. Samotny zaczyna szukać człowieka, żeby mu
służyć. Angażuje się w akcje charytatywne, w filantropię, hospicja.
TUTAJ JEST SZANSA NA ZNALEZIENIE WSPÓLNOTY Z CZŁOWIEKIEM.
Zatem źródło samotności jest w człowieku – uświadamia sobie człowiek dojrzały.
Przyczyny samotności: lęk przed odrzuceniem 20%
zaniżona i chwiejna samoocena 40%
szukanie tylko ciekawego człowieka 20%
jestem bez inicjatywy 20%.
Skutek drastyczny samotności: samobójstwo!
Rady: pokochaj siebie,
zostań wolontariuszem,
módl się, wszak Bóg Cię ukochał i jest blisko Ciebie,
przebacz tym, którzy Cię skrzywdzili.
Samotność jako wartość
W Biblii Bóg decyduje, że dobrze jest, aby człowiek nie
był sam lub że samotność dla niego zbawienna:
odkrywam swoje talenty, Ducha św. Samotność jest
sensowna tylko wtedy, gdy wypełnia ją Boża Obecność.

We wspólnocie samotnyś?
Przyjrzyj się problemom,
Zacznij kochać,
Wejdź w dialog;
określcie swoje potrzeby i cele
szukajcie kompromisu

Modlitwa prawdziwa w samotności – spotkanie
z Bogiem → uporządkowanie życia, nauka
podejmowania decyzji
Możliwość pełnej służby drugiemu
człowiekowi: choremu, opuszczonemu
Ale: trzeba mieć ludzi, którzy mogą zobiektyzować
swoje własne subiektywne odczucia, rola mistrza w
sytuacji, gdy nie wiem, czy to Chrystus mówi, czy to
moja intuicja.

Skąd problem? Współczesna ocena człowieka według jego przydatności – dyskusja, gdzie
my to widzimy? Jakie są tego skutki?
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