Postakademicy 3.11.16 r.
"Zbliżali się do Niego 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 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 powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który
się nawraca". Łk, 15, 1-10
Modlitwa przygotowawcza:
Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób
czysty do służby i chwały jego Boskiego Majestatu. [ĆD 46]
Wyobrażenie sobie miejsca:
Jezus naucza, spróbuj wyobrazić sobie siebie w tłumie. Jest on podzielony na łaknących Jego Słowa
celników i grzeszników oraz tych, którzy szemrzą, wątpią, podburzają, szukają zwady. Do nich Pan
przepowiada.
Prośba o owoc medytacji:
Bym umiał stanąć w prawdzie o sobie i o otwartość serca na Słowo Pana.
Puncta:
1.Każdy człowiek, bez względu na swoje przekonania, wiarę lub niewiarę, bez względu na swoje serce
i czynione dobro lub zło, jest umiłowanym dzieckiem Boga. Toteż, gdy coś niedobrego dzieje się z
jednym z dzieci, Bóg poświęca mu swoją uwagę, by „znaleźć” je i uratować. Czy dostrzegam znaki od
Pana, poprzez które mnie szuka?
2. Można się zastanawiać, czy aby Jezus wybrał trafną przypowieść. Faryzeusze bowiem uważali
pasterstwo za zawód nieczysty, mieliby w związku z tym problem z utożsamieniem się z bohaterem
opowieści. Jezus jednak nie pomylił się. Chciał faryzeuszom zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię.
Podobnie jak przyjaciele pasterza cieszyli się, że odnalazł to, co zginęło, przyjaciele Boga cieszą się,
gdy odzyskuje On to, co zginęło. Czy jestem przyjacielem Jezusa i cieszę się z tych, których On
odnajduje? Czy cieszę się również z własnego nawrócenia?
3.Apostołowie wiedzą, że to Jezus swoją miłością wpływa na przemianę ludzi prowadzących
niemoralne życie. Dziwią się opiniami przeciwników religijnych, bo wiedzą, że podczas posiłków
Jezus przekazuje obecnym Boże orędzie. Jaka jest moja reakcja na to, co czyni Jezus w moim
otoczeniu? Czy w ogóle zauważam to, czego Chrystus dokonuje wśród moich bliskich czy
znajomych?
Rozmowa końcowa:
Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela albo
sługa do pana swego, zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę.
Odmówić Ojcze nasz. [ĆD 54]

