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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.
Wyobrażenie miejsca
Wyobraź sobie, że jesteś wśród ludzi słuchających Jezusa i Jego rozmowy z faryzeuszami. Zbliż się do Niego i
spróbuj wsłuchać się i przyjąć każde Jego słowo.
Prośba o owoc medytacji
Proś Boga, abyś dostrzegł Jego miłość do Ciebie.
Puncta
1. Każdy może się zbliżyć do Jezusa. Żadnego z grzeszników nie odrzucał. Pomimo tego, że
społeczeństwo ich odrzucało on traktował jak swojego najbliższego. Czynił tak 2000 lat temu i czyni
to dziś. Przyjmuje cię z otwartymi rękami nie bacząc jakie popełniłeś grzechy. Co czujesz wiedząc, że
On cię nie potępi i kocha cię miłością bezwarunkową bez względu na twoje grzechy.
2. Pomimo tego, że błądzimy w naszym życiu i oddalamy się od Boga, On nigdy nas nie porzuca. Stara
się dotrzeć do naszego serca byśmy mogli wrócić na właściwą ścieżkę. Przypomnij sobie o sytuacjach
w swoim życiu, w których poczułeś ze Bóg cię szuka. Co wtedy czułeś?
3. Wielka jest radość w Niebie z każdego nawróconego. Bóg próbuje dotrzeć do serca każdego
człowieka. Czasami może to robić za pomocą nas samych, bo jedyną Ewangelią z jaką niektórzy mają
styczność jesteśmy my sami oraz to jakie dajemy świadectwo. Jaki przykład swoim życiem dajesz
innym ludziom? Co sprawia Ci największą trudność w rozmowie z innymi na temat wiary czy Boga?
Rozmowa końcowa
Porozmawiaj z Jezusem tak jak przyjaciel z przyjacielem o tym co usłyszałeś, zrozumiałeś i doświadczyłeś
podczas tej medytacji.
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