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L’ ADORACIÓ

Per començar necessitem recolliment i silenci interior per a visitar al Senyor

sagramentat. El silenci és capaç d’obrir un espai interior en el més íntim de nosaltres

mateixos, per a fer-hi, que allà, hi habiti Déu i la seva paraula resti en nosaltres.

Necessitem que el nostre amor a ell, arreli en la nostra ment i el nostre cor animant

així la nostra vida. Quan ens trobem en presència de Jesús lo primer que em de fer, és

un acte de fe i prendre consciència de que Déu està realment present enmig nostre. El

goig de viure i sentir-nos escoltats per Jesús que ens veu i ens acompanya sempre.

El primer que ens cal per anar a fer la visita és ser conscients de qui anem a veure.

Anem a veure Crist Senyor nostre, realment present en cos i ànima al Sagrari. Déu i

home vertader. El sol fet de prendre consciència d’això ja ens prepara per a l’encontre,

perquè en definitiva pregar és trobar-se amb el Senyor.

Quan seiem al banc de l’església en la seva presència volem escoltar-lo, però de

seguida apareixen a la nostra ment les nostres “urgències” o “problemes” no resolts.

Llavors tenim tres opcions.

1. La primera és intentar lluitar en contra de tots aquests pensaments, ja que ens

diem a nosaltres mateixos que venim per “escoltar” el Senyor. El que passa és

que com més ens hi esforcem més impotents ens sentim, no podem fer callar la

nostra ment només amb la nostra voluntat. Si perseverem amb aquest intent

acabem nerviosos, cansats, avorrits de nosaltres mateixos, i el pitjor de tot, és

que hem posat tant d’esforç per fer callar el nostre cor, que ens hem oblidat que

estàvem en presència del Senyor.

2. L’opció contraria seria no lluitar contra aquestes imatges i records, i llavors

quedem totalment absorbits per ells i un altre cop ens oblidem que estem en

presència del Senyor.

3. La tercera opció és aprofitar l’avinentesa per presentar-ho al Senyor. Allò que

era motiu de distracció ara forma part de la pregària. Li comentem, li demanem

ajuda, li preguntem què en pensa. Això encara no és adoració, però com a

mínim sí que és pregària.

Sovint ens trobarem que encara que hi anem tranquils, pensant que tot està bé, sortiran

coses noves, coses que no ens esperàvem de nosaltres mateixos, sentiments que sovint

ens hem esforçat per amagar-nos a nosaltres mateixos perquè ens feia mal reconèixer-
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los, situacions que hem intentat passar-hi de puntetes... Tot allò que creiem que estava

bé, que no passava res... en oració davant del Senyor descobrim que no són coses

banals i que necessiten la gràcia del Senyor, perquè poden, ésser un obstacle, per a

viure amb la llibertat de fills de Déu... Això és fruit de la Gràcia de Déu amb nosaltres

que no es conforma amb que estiguem mig bé. Ell vol apropar-nos a fer-nos seus, per

això ens mostra fins i tot allò que ens hem afanyat tant per amagar-nos a nosaltres

mateixos d’una manera inconscient.

Si recordeu del diàleg de Jesús amb la Samaritana, Jesús també li va fer el mateix, va

començar per parlar-li del més obvi; la set i l’aigua del pou per acabar parlant-li dels

seus cinc marits, i finalment li va revelar qui era Ell i què li podia donar. Això mateix

farà el Senyor en nosaltres. Primer ens traurà a la seva llum les coses quotidianes i a

poc a poc s’endinsarà en la nostra realitat més profunda assenyalant amb misericòrdia

totes les àrees de la nostra vida que encara ara no estan amb ordre. Ens farà reconèixer

que som pecadors, que no estem a l’alçada de les nostres pròpies expectatives... però

ho farà inundant-nos d’amor, de tal manera que l’experiència tot i ser dura, ja que pot

ser que ens sentim fins i tot humiliats, serà plena de gràcia, i ens sentirem

acompanyats i estimats en la nostra misèria. Tot això ens ajudarà a conèixer-nos a

nosaltres mateixos de veritat, segons els ulls de Déu, però també, quasi podríem dir

que paral·lelament al descobriment de la nostra humanitat i flaquesa anirem

descobrint, també, qui és Ell. (Jesús veritable home, però també Déu verdader)

A mesura que perseverem en aquesta intimitat amb el Senyor va apareixent el que

anomenem el silenci interior. Un viure recollit en la seva presència, on qualsevol cosa

és motiu de pregària. Ja no ens cal córrer a l’església per parlar-li, ni estar davant

d’una imatge que ens faci devoció, poc a poc, el nostre cor esdevé l’espai de trobada

predilecte i un dia, davant del Sagrari descobrim que ja no necessitem explicar-li res...

estem tranquils, reposats, descansats en la seva presència. En tenim prou amb mirar-lo,

amb saber que és allà, realment present, en cos i ànima, i ens estima. Llavors

comencem a gaudir del que l’església anomena Contemplació Eucarística.

La Contemplació Eucarística és el do de la trobada de dos cors que entren en diàleg

a través del silenci. En tenen prou amb estar l’un al costat de l’altre, no cal res més.

Contemplar és gaudir de la seva presència.
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Els grans mestres d'esperit han definit la contemplació com "una mirada lliure,

penetrant i immòbil", o bé com "una mirada afectiva sobre Déu".

El sant mossèn d’Ars un dia li va preguntar a un pagès que passava hores, diàriament,

davant del sagrari, què hi feia, què li deia... i ell li va respondre; res, Ell em mira, i jo

me’l miro. Aquest pagès feia una autèntica contemplació eucarística. Contemplar és

mirar i deixar-se mirar per Jesús. No cal res més. En tenim prou amb saber que Déu es

complau amb la visita de les seves criatures. En tenim prou amb que Ell sigui feliç. Ja

no mesurem l’eficàcia de la pregària o de la visita segons els “rèdit” espiritual o

psicològic que en podem treure. Comencem a estar enamorats d’aquell que ens estima

i ara, l’únic que importa és que Ell sigui feliç.

Però a més a més encara hi ha un altre regal que ens fa el Senyor en la visita al SS.

N’hem parlat una mica abans de passada. És el coneixement de qui som i qui és Ell.

En la mesura que entenem, no d’una manera només racional, sinó també

vivencialment en el nostre cor aquesta realitat, comencem a Adorar. Perquè en la

mesura que anem prenent consciència de les nostres limitacions també anem entenent

més i més qui és Déu i ens adonem que entre el que Ell és i el que som nosaltres hi ha

un abisme.

Tu ets el Tot i jo no-res;

tu existeixes per tu mateix, jo només per tu;

tu m’has creat i jo sóc la creació,

tu ets el poderós i jo la debilitat més absoluta.

Ara estic davant teu, però tu ets des de sempre i per sempre ».

«Tu ets la plenitud de l'ésser, l'abundància sense límits, la grandesa

absoluta. Ets el Senyor i en tens prou amb tu mateix, no necessites de

ningú ni de res.

Teu és el poder, la glòria i l'honor per sempre »

(R. Guardini)

Què li puc dir... que no sàpiga,

en què el puc ajudar... si Ell per Ell mateix ho és tot, ho pot tot,

què valen les meves raons... quan Ell és la Saviesa

què li puc donar... que no tingui, ja que tot el que tinc és seu.

Puc presumir del bé què fet?.... Ell és la Santedat!
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del molt que estimo?.... Ell és l’Amor

de què sóc fidel?.... Ell és Fidelitat

Què puc fer sense Ell? Què puc dir per valgui la pena de ser escotat a qui és la

Saviesa, la Santedat, la Puresa, la Gràcia, la Llum, la Vida... ? Davant d’Ell només puc

callar, ja que cap paraula és prou digne ni prou sabia per donar-li honor.. Davant seu

només puc callar i lliurar-me totalment a Ell, perquè Ell faci, Ell disposi, Ell regni en

mi i en totes les meves coses.

En sento com una gota d’aigua al mig del mar. Abraçat i estimat per un amor que no

es pot traduir en paraules.. només puc rendir-me, només postrar-me, perquè només Ell

és Déu.

P. Vicente Borragan, OP diu:

"L'adoració només té aquest fonament: que Déu és Déu i que l'home

és home. En ella només apareix Déu. Tan gran és la seva majestat i

tan infinita la seva grandesa, que l'home se sent aclaparat davant

seu. Tot emmudeix, tot calla davant la seva presència, tot s'abaixa,

tot sucumbeix davant la seva grandesa, tot s'humilia, tot s'inclina al

seu pas, tot conté la respiració. És el Senyor. No hi ha res a dir ni res

a pensar. Cap imatge no pot expressar l’inexpressable, cap paraula

no pot dir l’indicible "

Tan l’adoració com la contemplació eucarística es donen només en el Silenci. Diu el

P. Rainiero Catalamessa:

“El silenci és l'espòs de la contemplació que la custòdia,

com Sant Josep custodiava “ guardava” a Maria..”

Si no hi ha silenci molt difícilment hi haurà la trobada personal, el cara a cara amb

Déu i sense això no hi ha l’encontre, ni la contemplació, ni l’ adoració. Necessitem

que en les nostres adoracions comunitàries es cuidi delicada i atentament el Silenci.
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 La primera temptació contra l’adoració és voler-la emplenar de coses.

Adorar és rendir-se, deixar que sigui Déu en mi, per tant, si m’haig d’ocupar

d’alguna cosa és d’intentar que Ell pugui dir, pugui fer... no pas jo, Ell!

 La Segona és voler-ne calcular el rèdit segons el nostre benestar psicològic.

Si en surto feliç ha anat bé, si no és que no ha ant tan bé. Hem de viure en fe i

creure’ns de veritat, que si deixem que Déu sigui Déu en nosaltres Ell sabrà

triar-nos la millor part. El més important no és que puguem presumir de X...

sinó que els altres tastin el bé que ens ha fet l’adoració pels nostres actes i

maneres de comportar-nos, és a dir pels nostres fruits.

****

I quins són els fruits?

En primer lloc, quan el fidel està en adoració, rep del Senyor grans gràcies. Ell

mateix ho va prometre: "Veniu a mi els que esteu cansats i afeixugats que jo els faré

reposar." (Mt 11:28). Quan adorem la seva presència eucarística Jesús ens consola, ens

dóna la pau, ens alleuja de totes les nostres penes, assossega nostre esperit, ens lliura

dels temors, ens dóna fortalesa, ens il·lumina, orienta les nostres vides i ens regala les

gràcies que necessitem.

Què diu l'Església sobre aquest tipus d'adoració?

En la seva encíclica del 24 de febrer de 1980 "Sobre el Misteri i Culte de l'Eucaristia"

escrivia Joan Pau II: "... Siguem generosos amb el nostre temps en anar a trobar-lo en

l'adoració i contemplació, plens de fe i llestos per fer reparació per les grans faltes i

crims del món. Que la nostra adoració mai cessi. " El Sant Pare també ha dit:

"L'Església i el món tenen una gran necessitat d'Adoració Eucarística ... (Cada un de

nosaltres) ha d'estar vigilant perquè aquest Sagrament rebi en retorn amor per amor ...

El nostre culte comunitari en la Missa ha d'anar de bracet amb el nostre culte personal

a Jesús en Adoració Eucarística perquè el nostre amor sigui complet... "
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" –Ens diu: Joan Pau II que a l'adoració del Santíssim Sagrament té , una

importància destacada i es converteix en font inesgotable de santedat. “

****

Que el Senyor ens doni aquest do tan preciós de voler estar amb Ell. Que ens doni la

gràcia de buscar-lo en el Santíssim Sagrament i ens ajudi a descobrir la riquesa

infinita de misericòrdia que hi ha en Ell i que desitja donar-nos si ens deixem.


