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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. 

MODLITWA PRZYGOTOWAWCZA 

Proszę Cię Panie, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały 

Jego boskiego majestatu (ĆD 46). 

OBRAZ 

Wyobraź sobie stado owiec, w którym brakuje jednej. Zobacz pasterza, który dostrzega brak. Spójrz na owce, które 

dzielą niepokój pasterza. Zobacz jak nagle coś kompletnego staje się wybrakowane i przestaje żyć w harmonii. Poczuj 

tęsknotę Pasterza i stada za życiem w pełni.  

PROŚBA 

O doświadczenie bliskości Boga 

PUNCTA 

1. Któż z was nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu [owiec] na pustyni? 

Prawda jest taka, że mało kto (?nikt?) nie jest w stanie dziś zdecydować się na krok pasterza. Zostawić 99 owiec na 

pustyni i wyruszyć na poszukiwania jednej zagubionej. Wróć do obrazu z początku medytacji, by dostrzec prawdziwą 

motywację do tego kroku. Poczuj wybrakowanie jakie pojawia się w twoim sercu.  

Wydaje się, że to tylko 1%, a ma to tak duże znaczenie dla całości. Spójrz na siebie właśnie w ten sposób. Zobacz swoje 

serce jako całość, z której zaginął 1%. Poczuj tęsknotę za tym, czego brakuje TERAZ w tobie. Dostrzeż to, co nadal 

JEST w twoim sercu. Zobacz 99% ciebie tęskniące za zagubionym fragmentem.   

2.  Któż z was nie idzie za zgubioną [owcą], aż ją znajdzie? 

Pasterz wyrusza na poszukiwanie. Ma za przewodnika tęsknotę za zagubioną owcą. Całe stado tęskni za owcą. Możesz 

zostać chwilę z Pasterzem. Szukać razem z nim zagubionej owcy. Możesz zapytać Go, dlaczego tak wytrwale szuka tak 

małego fragmentu.   

Zaginiona owca też tęskni. Jej głos jest słabiej słyszalny niż nawoływania Pasterza i całego stada. A jednak nadal woła. 

Zmęczone sygnały, które nie ustają z powodu nadziei, która nie chce zgasnąć. Jeśli widzę w sobie zagubiony 1% siebie, 

mogę dostrzec w nim wątłą nadzieję na powrót. Mogę TRWAĆ z tą odkrytą nadzieję. Mogę BYĆ ze zagubionym 

fragmentem siebie.   

3. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu 

Spotkanie stęsknionego Pasterza i zagubionej owcy jest Wydarzeniem. Zobacz ten moment. Pozwól sobie patrzeć na to 

zjednoczenie. Doświadcz emocji wynikających z tego spotkania. Patrz również na swoje serce. Zobacz jak twój 

brakujący 1% dostrzega szansę powrotu na miejsce.  

Pasterz bierze zagubioną owcę na swoje ramiona i wraca do domu. Spotkanie ze stęsknionym stadem jest równie 

emocjonalne. Nie ma miejsca na wzajemne oskarżenia. Jest radość z powrotu do PEŁNI. Pozwól sobie doświadczyć 

powrotu zaginionej części siebie DO DOMU – do twojego serca.  

MODLITWA KOŃCOWA 

Porozmawiaj z Bogiem o twoim doświadczeniu tej modlitwy. 

Ojcze nasz 


