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Łk 2,33-35
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego:
Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A
Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

Uświadom sobie, że stajesz w obecności Boga i z Nim się spotykasz. Rozluźnij się, przyjmij wygodną i godną
pozycję ciała, uwolnij myśli. Istota tkwi w spotkaniu, z Twoim najbliższym przyjacielem.
Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Panie Boże mój, aby wszystkie moje pragnienia, decyzje i czyny były w sposób
czysty skierowane ku Twojej chwale.
Obraz: Wyobraź sobie spotkanie Rodziców Jezusa z nieznajomym człowiekiem. Symeon wypowiada się jakby znał ich
rodzinę. Usłysz słowa wypowiadane przez Symeona i zobacz zdziwione twarze Józefa i Maryi. Ów człowiek
przepowiada przyszłość syna. Przepowiada boleść której ma doświadczyć Maryja.
Prośba o owoc: Panie Ty stworzyłeś mnie na swój obraz i podobieństwo. Proszę Cię Panie abym w Tobie odkrywał
prawdę o sobie samym i abym niósł prawdę dla innych.
Punkty:
1) "A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono."
Józef i Maryja znali swego syna od najmłodszych lat. A jednak spotykają człowieka który mówi o ich synu rzeczy
nieznane, zaskakujące.
Co o mnie mówią ludzie? Czy słowa ludzi na mój temat mnie zadziwiają? Czy są spójne z tym co ja mówię/myślę o
sobie?
2) "Symeon zaś błogosławił ich"
Błogosławieństwo to wzywanie imienia Bożego nad daną osobą, uwielbianie Boga w niej, prośba o opiekę i pomoc.
To Bóg jest źródłem błogosławieństwa, ale spływa ono na ziemię poprzez ludzi, którzy wzywają nad innymi Bożego
imienia.
Czy ja w swojej codzienności, bieganinie błogosławię ludziom? A może ich przeklinam? Kiedy ostatni raz wzywałem
imienia Boga nad drugim człowiekiem?
3) "A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu"
Prawda jest tym do czego zaprasza człowieka Bóg. Zdarza się że zakopujemy prawdę gdzieś głęboko. Czasem
poznanie prawdy jest okupione moim cierpieniem. Czasem przez moje cierpienie ktoś odkrywa prawdę.
Czy są w moim życiu ludzie którzy cierpieli abym ja odkrył prawdę o sobie? Czy mam doświadczenia cierpienia za
prawdę dla innych? Jakie było ostatnie cierpienie w moim życiu i jaką prawdę mi ukazało?
Rozmowa końcowa:
Podziękować za ludzi których Bóg stawia na mej drodze. Prosić o odwagę do poznawania prawdy o sobie samym.
Oddać się w opiekę Matki Bolesnej.
Ojcze nasz...
Refleksja po modlitwie: Rozważę, czy jestem zadowolony z modlitwy (spotkania), za co podziękuję, co będę starał się
poprawić.

