Medytacja 3.11.2011

Łk 15,1-10
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to
szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. 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 z domu i nie szuka staranne, 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 powstaje u
aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca.
Modlitwa przygotowawcza
Stań teraz w obecności Boga. Postaraj się skupić tylko na tym.
Zwróć się do Pana, naszego Boga, i poproś Go, aby wszystkie twoje
zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku służbie i
chwale Jego Boskiego Majestatu.
Wyobrażenie
Wyobraź sobie, że jesteś owcą. Tę zagubioną owcą. Wyobraź sobie, że
nagle znajdujesz się z dala od stada, z dala od pasterza. Wyobraź sobie
dokładnie miejsce gdzie jesteś, porę dnia, porę roku, okoliczności. Spróbuj
poczuć się na jej miejscu.
Modlitwa o owoc
Proś o to, byś nauczył się nie osądzać innych.

Medytacja
1. Obraz Boga
Przypatrz się uważnie obrazowi Boga. Zobacz, w jaki sposób się
zachowuje. Czy nie wydaje się bardziej naturalne, żeby znalezioną owcę
ukarać, nakrzyczeć na nią, wyładować swoje złe emocje powstałe w
wyniku stracenia czasu, konieczności pozostawienia pozostałych owiec?
Czy bardziej ludzkie nie byłoby po prostu ustawienie znalezionej owcy w
szeregu i uważniejsze jej pilnowanie?
Jaki obraz Boga budzi się we mnie, kiedy od Niego odchodzę, kiedy się
zagubię?

2. Bóg zawsze szuka
Zwróć uwagę, że owca sama odeszła od stada, natomiast drachma po
prostu się zgubiła - bez udziału własnej woli. Natomiast Bóg zawsze rzuca
wszystko i wyrusza na poszukiwania. Niezależnie od tego, czy ktoś się
zagubił, czy wyraźnie podjął decyzję o odejściu. Zawsze szuka, i zawsze
niesamowicie cieszy się, gdy ten ktoś powraca.
3. Obraz grzesznika
Bóg nie wytyka odejścia. Po prostu cieszy się, niezwykle cieszy się, że ktoś
do Niego powraca.
Czy nie zbyt łatwo osądzam drugiego człowieka? Nie tylko w tak dużych
sprawach jak odejście od wiary. Czy nie wytykam drugiemu, że się
pomylił, że zrobił coś źle? Czy nie gorszę się jego postępowaniem, nie
osądzam? Czy moje sądy nie są czasami zbyt bezwzględne? Boże nie są,
gdyż Bóg jest pełen bezwarunkowej miłości.
Rozmowa końcowa
Porozmawiam z Bogiem jak z przyjacielem, o tym, co wydarzyło się
podczas medytacji.
Ojcze nasz

