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Spotkanie biblijne/ Medytacja

Medytacja nad Pismem Świętym może przyjąć różne formy, polegające na skupianiu się na
bardzo krótkich fragmentach, obrazach, stawianiu siebie w roli któregoś z bohaterów bądź
niemego obserwatora. Niezależnie od formy, medytacja ma prowadzić do jednego – odnalezienia
sensu i ukrytego pod warstwą słów przekazu, który kieruje do nas Bóg w danym momencie życia.
Dzisiejsza propozycja medytacji oparta jest o obraz, trzy punkty, które mogą pomóc
w rozważaniu oraz prośbę. Pozostaje to jednak jedynie sugestią i nie ma konieczności korzystania
ze wszystkich punktów czy myśli zawartych poniżej.

•

Wprowadzenie:
Wykonaj znak krzyża świętego i pomódl się przez chwilę prosząc Ducha Świętego
o pomoc i natchnienie na czas medytacji, aby otwierał nasze uszy, oczy, a przede
wszystkim serce, na swoje Słowo.

•

Tekst Pisma Świętego
A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: «Jam
jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny, chcę bowiem zawrzeć moje
przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo». Abram padł na
oblicze, a Bóg tak do niego mówił: «Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem
mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie
Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie
płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Przymierze
moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało
z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego
potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały
kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem».
Potem Bóg rzekł do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie
pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną. Przymierze, które będziecie zachowywali
między Mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi
mężczyźni mają być obrzezani; będziecie obrzezywali ciało napletka na znak przymierza
waszego ze Mną. Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie
miało osiem dni, ma być obrzezane - sługa urodzony w waszym domu lub nabyty za
pieniądze - każdy obcy, który nie jest potomkiem twoim - ma być obrzezany; obrzezany ma
być sługa urodzony w domu twoim lub nabyty za pieniądze. Przymierze moje, przymierze
obrzezania, będzie przymierzem na zawsze. Nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie
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obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze społeczności
twojej; zerwał on bowiem przymierze ze Mną».
I mówił Bóg do Abrahama: «Żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej
będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna, i będę jej nadal błogosławił, tak że
stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami». Abraham, upadłszy na twarz,
roześmiał się; pomyślał sobie bowiem: «Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić
syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką?» Rzekł zatem do Boga:
«Oby przynajmniej Izmael żył pod Twoją opieką!» A Bóg mu na to: «Ależ nie! Żona twoja,
Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze
wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. Co do Izmaela, wysłucham cię: Oto
pobłogosławię mu, żeby był płodny, i dam mu niezmiernie liczne potomstwo; on będzie
ojcem dwunastu książąt, narodem wielkim go uczynię. Moje zaś przymierze zawrę
z Izaakiem, którego urodzi ci Sara za rok o tej porze».
Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama.

+ Módlmy się, abyśmy zobaczyli jak Bóg przychodzi do nas w zwykłych, codziennych
sytuacjach, jak bardzo uniża się aby się z nami spotkać
•

Obraz do medytacji:
Bardzo stary mężczyzna stoi u wejścia do namiotu, ubrany jest w długą suknię, płaszcz
osłaniający przed gorącym słońcem i piaskiem niesionym bez ustanku przez pustynny
wiatr. W tle widać odległe liczne stada owiec. Mężczyzna stoi i wpatruje się w twarz
stojącej przed nim postaci, od tyłu wyglądającej jak zwykły człowiek, jest urzeczony jej
wspaniałością i słowami które słyszy.
(Zamknij oczy, zobacz tą scenę, jak Abraham rozmawia z Bogiem)

•

Punkty:
1. „Bóg jest zawsze 5 minut po czasie, ale nigdy się nie spóźnia”
Bóg przychodzi w każdym czasie, nawet gdy jest po ludzku za późno. Abram ma
99 lat, Saraj 90, a Bóg mówi, że będą mieli dzieci. Nie chodzi Mu o Izmaela, syna
niewolnicy, który zgodnie z ówczesnym prawem uchodził za legalne dziecko
Saraj.
Bóg na moc sprawić coś, co po ludzku jest niemożliwe, a nasze próby
zrozumienia tego w jakiś sposób, „unormalnienia” cudów, logicznego ich
wyjaśnienia (jak np. przemienienia wody wino, wskrzeszenia Łazarza czy nawet
Zmartwychwstania) jest bezcelowe. Bóg naprawdę działa rzeczy niezwykłe
i obiecuje działać też w twoim życiu, jeśli tylko Mu pozwolisz. Przedstaw
Chrystusowi swój problem, swoje „po ludzku za późno”.
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2. Śmiech zgody
Abraham śmieje się gdy słyszy obietnicę Boga, jest to jednak obraz nie
niedowiarstwa, lecz zgody. Ale dlaczego? Sara zostanie za swój śmiech
upomniana (Rdz 18, 12-14). Abraham nie neguje tutaj mocy Boga, zdawało mu
się jednak że to przez Izmaela, który w jego pojęciu był dzieckiem Sary, ma się
spełnić obietnica potomstwa (Rdz 16, 2). Jest więc zaskoczony i szczęśliwy.
„Naprawdę Boże? Zrobisz coś takiego dla mnie?” Jest to obraz radości i zgody,
w której jednak nie zapomina o swoim pierwszym synu, prosi za nim a Bóg mu
błogosławi.
Potrafisz przyjąć wszechmoc Boga z radosną ufnością? Przyjąć, że ma plan
którego nie rozumiesz?
Bóg błogosławi naszym próbom i staraniom tak jak pobłogosławił Izmaela, o ile
potrafimy pozostawać otwarci na Jego plany. Jakie starania podejmujesz? Prosisz
aby Pan ci w nich błogosławił?
3. Przymierze
Bóg zawiera z Abrahamem przymierze, będące zapowiedzią przymierza chrztu.
W Starym Testamencie często widzimy jak ludzie zrywają przymierze z Bogiem,
On jednak zawierał z nami nowe przymierze. Przymierze chrztu włącza nas
w lud odkupiony, nowego Izraela.
Jesteś najukochańszym dzieckiem Boga. Boga, który wybacza ci grzechy
i przywraca godność za każdym razem, gdy przyjdziesz do Niego w sakramencie
pojednania.
Zastanów się nad wspaniałością tego Przymierza Miłosierdzia i nad tym jak
bardzo Jezus musi nas kochać, że zawarł je z tobą, z tobą i dla ciebie, żeby cię
ocalić.
•

Zakończenie
Na koniec pomódl się własnymi słowami, dziękując Bogu za łaskę tego czasu modlitwy.
Jako dziękczynienie możesz wyśpiewać hymn „Magnificat” (Łk 1, 46b-55). Uwielbiajmy
Boga za Jego łaskawość i odpuszczenie grzechów.
Magnificat (Łk 1, 46b-55)
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
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Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje jak przyobiecał naszym ojcom na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».
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