Puncta do medytacji
† (Łk 1, 5-17) Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on
żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie
według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje
zaś byli już posunięci w latach. Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem,
jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A
cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza
kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się,
Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to
dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i
sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do
Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a
nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały».
Obraz do medytacji: Wyobraź sobie scenę przedstawioną w tekście ewangelii – Zachariaszowi ukazuje się anioł i
oznajmia mu, że jego prośby zostały wysłuchane. Będziesz miał syna.
Prośba o owoc: Prosić o zaufanie Bogu.
1. Bóg słucha
W tym fragmencie nie słyszymy nic o prośbach Zachariasza. Dopiero anioł wspomina, że jego prośby zostały
wysłuchane. Możemy się spodziewać, że Zachariasz prosił o potomka już od dłuższego czasu. Byli już „posunięci w
latach”, a dodatkowo prośba ta mogła wydawać się wszystkim niemożliwa do spełnienia – jak czytamy Elżbieta była
niepłodna. Przez ten cały czas Zachariasz mógł zastanawiać się – Boże, czy mnie słuchasz?
To samo pytanie może rodzić się w nas. Czy nie zastanawiałem się – „Boże, czy mnie słuchasz?”. Proszę, modlę się,
ale nie mam poczucia czy jestem wysłuchany. Czy mam zaufanie do Pana Boga, że jest przy mnie, mimo że czasem
tego nie odczuwam? Jakie uczucia mi towarzyszą gdy o tym myślę?
2. Zaskoczenie
Nikt już nie spodziewał się, że Zachariasz będzie miał syna. Nie wiadomo, czy on sam dalej wierzył, że to będzie
możliwe. Tego dnia nie oczekiwał takiej zapowiedzi – poszedł pełnić swoje obowiązki kapłańskie.
Czy mam doświadczenie zaskoczenia przez Boga? Doświadczenia jakiejś łaski, której nawet nie oczekiwałem? Jeśli
nie, to czy mam pragnienie bycia zaskoczonym przez Boga? A może mam już dość oczekiwania – jestem zmęczony?
3. Więcej niż myślę
Anioł nie mówi jedynie o potomku. Zapowiada o wiele więcej – Jan, twój syn będzie wielki w oczach Pana. Dzięki
niemu wielu się nawróci. Będzie dla Ciebie radością i weselem. Ta zapowiedz przekracza jego wyobrażenie. W Piśmie
Świętym spotkamy więcej zapowiedzi, które przekraczają wyobrażenia.
Czy wierzę w to, że Bóg chce dla mnie jak najlepiej? Zobacz jakie są twoje oczekiwania wobec Boga. Czego
oczekujesz? O co prosisz, może już od wielu lat?
Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o tej zapowiedzi, którą anioł złożył Zachariaszowi. Porozmawiaj z nim o
tych swoich oczekiwaniach. Zobacz jakie uczucia Ci towarzyszą na tej modlitwie
Na koniec odmów modlitwę: Ojcze Nasz †

