
S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
Z Ewangelii według świętego Łukasza:

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. ŁK 15, 1-7



S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#1 „Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy”

To celnicy i grzesznicy zbliżali się do Jezusa. To podstawa
Jezusowej bliskości tych, którzy trwali dotychczas w złym
postępowaniu.
To ja mam się stawać podobnym do Boga. Chrześcijanin nie rodzi
się święty, on świętym się staje. Idąc za TYM słowem Boga, mamy
naśladować celników i grzeszników.
Żeby naśladować celnika i grzesznika w zbliżaniu się do Jezusa,
muszę zobaczyć, że jest w moim życiu coś, co nie pasuje do jego
ucznia.

ŁK 15, 1-7



S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#2 „faryzeusze”

Faryzeusz oznacza „oddzielony”, „odizolowany”. Przyjęli taką
nazwę, bo chcieli zaznaczyć swoje pragnienie oddzielenia się od
wszystkiego, co niesie choćby pozór złego. Z czasem okazało się, że to
radykalne pragnienie oddzielało ich również od tego, co niosło za
sobą dobro.
Faryzeusze nie potrafili odnaleźć się w scenerii, w której działo się
nawrócenie. Nie da się oddzielić nawrócenia od grzechu, bo grzech
jest punktem wyjścia dla nawrócenia.
Czy potrafiłbym usiąść przy jednym stole z celnikami i grzesznikami i
czuć się przy nich dobrze? ŁK 15, 1-7



S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#3 „Któż z was, gdy […] zgubi jedną z nich, […] nie idzie za zgubioną”

Bardzo cenne doświadczenie w życiu chrześcijanina – brak.
Miałem – i nie mam. I co dalej?
Czasami nawet nie zauważę zguby. To ważny komunikat, ale należy go
dobrze odczytać. Albo nie potrafię docenić tego, co straciłem, albo
rzeczywiście nie ma to na tyle dużej wartości, by postarać się o
odzyskanie straty. Niekiedy ruszę bez chwili zastanowienia, nie próbując
sobie nawet wyobrazić życia bez utraconej rzeczy, osoby, relacji. „Gdzie
skarb twój, tam i serce twoje”.
Co doświadczenie braku mówi o moim sercu? Co jest dla mnie skarbem?

ŁK 15, 1-7



S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#4 „wraca do domu”

Człowiek żyjący uczciwie, grzeszący zwyczajnie, unikający spektakularnych
upadków, a jednak nieczujący się świętym, może czuć się w tej przypowieści
niekochany.
Jezus mówi do faryzeuszy, a on nie jest faryzeuszem. Szuka zagubionej
owcy, ale on nie jest zagubiony. Pasterz zostawia go na pustyni i zagubioną
cieszy się znacznie bardziej niż nim.
Miłość cierpliwa, spokojna, delikatna, wierna nigdy nie będzie widoczna
bardziej niż wielkie gesty. Ale pasterz wraca do domu, bo wie, że tam
czekają na niego owce.
Które kiedyś przyniósł do domu na swoich ramionach.

ŁK 15, 1-7



S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#5 „Cieszcie się ze mną”

Przypowieść byłaby znacznie mniej wymagająca, gdyby nie ta
wzmianka. A jednak święty Łukasz poświęca radości znacznie
więcej miejsca niż poszukiwaniu owcy.
To nie jest błąd autora ani euforia wywołana sukcesem. W
przypowieści o ojcu i dwóch synach, która rozpoczyna się ledwie
kilka wersetów dalej, brat nie będzie potrafił ucieszyć się z powrotu
syna marnotrawnego.
Kto nie cieszy się z powrotu zagubionej owcy, ten nie będzie mógł
czuć się dobrze w niebie.

ŁK 15, 1-7


