Zahejeva

in moja pot
do osebnega

srečanja

z Jezusom
Lectio divina: Lk 19,1-10
1. Priprava:
 V Svetem pismu najdem odlomek Lk 19,1-10 in ga odložim blizu sebe.
Ker vsak dober in kvaliteten dialog zahteva pripravo, se moram tudi sam
dati in izročiti Gospodu, da me pripravi na ta dialog z njim samim.
 Najprej poiščem telesno držo, v kateri
bom lahko zdržal od 30 do 45 minut.
(Lahko je to sede, kleče, čepe ali kakšna
druga telesna drža. Čas molitve si
določim v začetku in vztrajam v njej do
konca.)
 Ko sem našel sebi primerno držo, lahko
zaprem oči in umirim svoje dihanje. Poskušam se zavedati svojih misli,
skrbi, negotovosti in strahu, obveznosti, ki so pred menoj.

 Vse, kar pač nosim in prinašam s seboj v ta odnos z Jezusom, mu sedaj
s preprostimi besedami povem: »Glej, Jezus, v meni je ta in ta skrb, ta
in ta strah, ta in ta občutek. Jezus, v vse to te povabim, vse to delim s
teboj. Položi ti vame sedaj svoj mir. Zamenjajva! To, kar imam jaz,
izročam tebi, ti pa daj meni svoj mir in me umiri ter pripravi na dialog s
teboj. Sprejmem ta tvoj mir in pustim tebi, Jezus, da ti umiriš moje
srce.«
 Sedaj, ko je sam Gospod položil svoj mir v moje srce, začnem ta dialog
v znamenju križa.
 Ustavim se in za dolžino enega očenaša gledam, kako me Bog gleda.
Dopustim si, da me vidi.
 Ko okušam ta Očetov pogled, se obrnem nanj in ga prosim v imenu
Jezusa Kristusa, da bi se vsa moja zgodovina, moj razum, moj spomin,
moje želje in moja volja naravnali na njegovo slavo in čast ter služenje
njemu.
 V zadnjem koraku priprave prosim Gospoda za to, kar bi rad: V tem
primeru prosim Gospoda za milost, da bi si ga želel spoznati tako
goreče kot Zahej, da bi ga lahko potem bolj ljubil in mu v svojem
življenju tudi bolj sledil.
2. Branje:
 Počasi preberem odlomek, besedo
za besedo, zavedajoč se, da je
Gospod, ki mi govori. Ne hitim in se
ne trudim, da bi vse dojel in razumel.
Ko preberem odlomek, ga lahko po
spominu tudi obnovim.

3. Meditacija
 Počasi znova začnem brati odlomek. Ustavim
se tam, kjer začutim, da me kaj nagovarja.
Uporabljam svoj spomin, da si zapomnim; razum,
da razumem in prenesem na svoje življenje ter
voljo, da si želim, prosim, se zahvaljujem, ljubim in
častim.

(Pri meditiranju si lahko pomagaš tudi s stavki, ki
so izpisani in z napisanimi smernicami. Si povsem
svoboden. Vzemi in si pomagaj s tistim, kar ti
olajša dialog z Jezusom.)
 Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto. Tam je bil mož, Zahej po imenu. Bil
je višji cestninar in bogat človek. Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni
mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. Stekel je naprej in
splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo.
 Mogoče se ustavim tukaj ob Zaheju in ga s
pomočjo domišljije opazujem, kako išče
možnost in način, da bi videl Jezusa. Lahko
se vprašam, kaj je tisto, kar ga priganja.
Ponavadi človek išče tisto, kar je videl, okušal
ali slišal. Zahej je moral nekaj slišati o Jezusu.
Prav to je v njem prebudilo močno iskanje
njega, ki ga še ne pozna.
 Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor
in mu rekel: »Zahej, hitro splezaj dol, danes
moram namreč ostati v tvoji hiši.«
 Zahej po vsem tem napornem tekanju in iskanju najde priložnost. Pride
do srečanja, do prvega dialoga med njima. Dialog, ki ga vzpostavi
Jezus. Jezus je ta, ki se ustavi, ki nagovori prvi.
 In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel.

 Gledam Zaheja, to njegovo srečo in veselje ob trenutku, ko je sprejel
Jezusa v svoj dom. Zahej je sprejel Jezusa v svoje življenje, dopustil mu
je, da vstopi v njegovo intimnost.
 Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili: »Ustavil se je pri grešnem
človeku!« Zahej pa je vstal in rekel Gospodu: »Gospod, glej, polovico
svojega premoženja dam ubogim, in če sem koga v čem prevaral, mu
povrnem četverno.«
 Do sedaj, do tega trenutka, ko je Zahej sprejel Jezusa v svoje življenje,
ni bilo v njem ne potrebe ne želje, da bi delil z drugimi to, kar ima; da bi
se odpovedal temu, kar ima. Šele ta sprejem Kristusa v njegovo življenje
mu je odprl srce in ga obrnil k potrebi bližnjega in pravičnosti.


Jezus pa mu je rekel: »Danes je v to hišo
prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov
sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in
rešit, kar je izgubljeno.«



Zaheja po vseh teh korakih, ki jih je prehodil:
od slišanja do iskanja, od srečanja do
sprejema in odpovedi čaka rešitev, odrešenje,
ki mu je podarjeno. In na to pot odrešenja je
tudi danes povabljen vsak človek, tudi jaz.

4. Molitev (oracija):
 Počasi zaključim z dialogom in se zahvalim
Bogu Očetu za vse prejete milosti in tolažbe.
Po zahvali končam z Očenašem.
5. Refleksija:
 Po končani molitvi si še vzamem nekaj minut,
da pregledam, kako je molitev potekala, in
kaj mi je Gospod v njej podaril.
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