Medytacja, 05.11.2020 r.
(Łk 15, 1-10)
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali
faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na
pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca
do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi
zginęła”.
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż
z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie
wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i
mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”.
Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który
się nawraca».

Modlitwa przygotowawcza
Proś Boga, Pana Naszego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób
czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu (ĆD, 46).
Wyobrażenie miejsca
Usiądź Ty grzesznik razem z celnikami i grzesznikami obok Jezusa. Wsłuchaj się w to, co do Ciebie
mówi i zanurz się w jego miłosierdziu.
Prośba o owoc medytacji
Poproś o łaskę prawdziwego nawrócenia ze świadomością, że Twoje nawrócenie jest powodem radości
dla nieba.
Puncta:
1. Grzesznicy zbierali się wokół Jezusa, aby móc Go słuchać. Czy pragnę bliskości Jezusa? Czy
słucham Jezusa w swoim życiu? Czy czytam Pismo Święte? Czy wierzę, że Bóg mówi do
mnie w Słowie Bożym, które jest żywe i skuteczne?
2. Boża logika to logika miłości, która koncentruje się na każdym człowieku indywidualnie.
Czy mam w swym sercu głębokie poczucie, że Bóg mnie kocha? Czy mam świadomość, że
jestem Jego radością za każdym razem kiedy do Niego powracam? Czy wierzę, że Bóg się
mną cieszy?
3. Jezus szuka mnie nieustannie, zawsze się o mnie troszczy, jest głęboko przejęty moją
sytuacją, bo On zna wszystko, co dzieje się w moim sercu. Czy wierzę, że tak jest naprawdę?
Czy mam do Niego zaufanie? Czy pozwalam Mu się odnaleźć?
Rozmowa końcowa
Wejdź w serdeczną rozmowę z Jezusem – jak przyjaciel z przyjacielem. Podziękuj Bogu za owoce tej
medytacji.
Z
wdzięcznością
i
uwielbieniem
odmów
modlitwę
„Ojcze nasz…”.

