Ewangelia dzieciństwa Jezusa

Mt1,1- 2,23.

Każdego dnia rozpoczynaj Lectio Divina modlitwą do Ducha Świętego.
Dzień 1. Przeczytaj Mt 1,1-17
Bóg wchodzi w konkretną historię człowieka. W genealogii Jezusa jest i wierny
Abraham, i król Dawid ze swoją historią, w której jest także grzech, są kobiety
pogańskie. Imiona znane i mało znane. Czytając rodowód Jezusa, wybierz jedno
z imion i zapoznaj się z historią tej właśnie osoby.
Zastanów się, jak ważna jest ciągłość wiary, przekazywanej z pokolenia na
pokolenie. Każde życie… każde imię… twoje imię też należy do tej historii.

Dzień 2. Przeczytaj Mt 1,18-25
Nie bój się wziąć do siebie Maryi- mówi Anioł. Józef jest wzorem człowieka
wierzącego, który przyjmując Matkę, staje się powinowatym Syna. Podobnie jak
Józef, możemy przyjąć do swojego domu/życia Tego, który ma moc uczynić nas
swoimi dziećmi. To zdarza się zawsze wtedy, gdy odpowiadamy (jesteśmy
posłuszni) słowu (prośbie Anioła), które Bóg do nas posyła.

Dzień 3. Przeczytaj Mt 2,1-12
Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Jest to pytanie, jakie towarzyszy
poszukiwaniom i prowadzi do odnalezienia. Gdzie więc narodził się Pan,
którego pragnę odnaleźć teraz? Nie wystarczy pytać, trzeba ruszyć w drogę.
Szukać światła i iść za nim. Aby doświadczyć wielkiej radości spotkania i oddać
hołd Spotkanemu.

Dzień 4.Przeczytaj Mt 2, 13-15
Lęk Heroda ( o siebie i swoją pozycję) prowadzi do agresji skierowanej przeciw
drugiemu, którego uważa za swojego wroga. Lęk Józefa ( o Maryję i Dziecko)
prowadzi do zawierzenia Bogu i posłuszeństwa Słowu. Józef zapewne miał
wiele wątpliwości. Każdy, kto musiał podjąć ważną życiową decyzję , wie, jak
trudne jest to zadanie. Józef pozostawił dom(bezpieczeństwo)i ruszył
nocą(niepewność), jak uciekinier, do Egiptu-kraju niewoli swoich przodków.
Zaufał Bogu. Dzięki temu posłuszeństwu mógł się wypełnić Boży plan
zbawienia.

Dzień 5. Przeczytaj Mt 2, 16-18
Herod zabija. Agresja prowadzi do śmierci wielu. Dzieci betlejemskie oznaczają
krew wszystkich sprawiedliwych począwszy od Abla. Oznaczają krew Sługi
Pańskiego. Łączą się z krwią każdego męczennika zabijanego ze względu na
Jezusa. Łączą się też z łzami tych, którzy ich opłakują. Łączą się z naszymi łzami.

Dzień 6. Przeczytaj Mt 2, 19-23
„Nazarejczyk” tak będzie nazywany Jezus. Jest to spełnienie tego, co
powiedzieli o Nim prorocy. Przyjęty przez Józefa i Mędrców, odrzucony przez
możnych i władnych, przeżył w dzieciństwie historię swojego narodu. Przez
Egipt i opuszczenie kraju- przy wtórze rzezi niewiniątek-aż do Ziemi Obiecanej.
Nazarejczyk jest Synem opuszczającym Egipt i powracającym do ojczyzny, gdzie
zostanie sprzedany przez braci ( jak Józef) za trzydzieści srebrników. Tak
dokładnie wypełnił to, co „jest napisane.”i

i

Materiały formacyjne wspólnoty Nowe Jeruzalem opracowane na podstawie książki
O. Silvano Fausti SJ „ Wspólnota czyta Ewangelię według Świętego Mateusza”.

