
Mt 13, 44- 46 

“Królestwo  niebieskie  podobne  jest  do  skarbu  ukrytego  w  roli.  Znalazł  go  pewien  człowiek  i  ukrył  ponownie.
Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. 45 Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca,
poszukującego pięknych pereł. 46 Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.”

Modlitwa przygotowawcza: Spróbuj przez chwilę skupić się na tym, z Kim będziesz teraz rozmawiał. Pomyśl o tym, 
że Jezus sam zaprasza ciebie do wsłuchiwania się w Jego słowo, że zależy Mu na spotkaniu z tobą. Proś, aby to On był 
najważniejszy w tym czasie, aby On ciebie prowadził, abyś skupiał się na tym, co On chce ci w tym czasie powiedzieć. 
Święty Ignacy podpowiada, by na początku modlitwy prosić Boga, aby wszystkie nasze pragnienia, decyzje i czyny 
były skierowane w sposób czysty ku Jego większej chwale.

Obraz dla tej medytacji: Wyobraź sobie, że jesteś bezcennym skarbem, który został zakopany w ziemi. Wyobraź sobie
konkretny skarb. Poczuj jak z każdej strony uciska Ciebie ziemia i kamienie. Ziemia może być zimna i nieprzyjemna 
lub ciepła i wygodna.

Prośba o owoc medytacji: Byś zobaczył jak widzi Ciebie Bóg i o zdolność patrzenia w ten sposób na siebie samego.

1. Twoja wartość w oczach Boga
Bóg posłał swojego jedynego Syna by Ciebie wydobył z ziemi tzn. z Twojego uniżenia, Twoich grzechów, wszystkich 
brudów i nieczystości, które nie pozwalają Ci ujrzeć w sobie wartościowego człowieka. Bóg zrobił wszystko by Ciebie 
stamtąd wydobyć.
Czy potrafisz przyjąć ten dar? Spojrzeć na siebie, tak jak patrzy Bóg, który Ciebie wydobył z ciemności ziemi? Co 
przeszkadza Tobie w takim spojrzeniu? Może są to sytuacje z Twojego życia, gdy nikt, nie potrafił Ciebie docenić, 
Twoich umiejętności i talentów, tego, że jesteś? Przypomnij sobie te sytuacje.
W obrazie skarbu ukrytego w roli są to ludzie, którzy przechodzili obok, nieświadomi Twojego istnienia i deptali po 
Tobie nie rozpoznając, że tam jesteś.

2. Jezus odnajduje Ciebie.
Jezus jest spragniony spotkania z Tobą. Dostrzega On w Tobie niezwykłe piękno i wielkie dobro. Kupuje rolę, w której 
jesteś zakopany tzn, że to co nieprzyjemne wokół Ciebie, jest w stanie przemienić, gdyż należy do Niego. Pragnie byś 
wiedział, że chce dla Ciebie jak najlepiej.
Wydobywa Ciebie z ziemi i patrzy na Ciebie. Jesteś trochę brudny, niekoniecznie pachnący. Patrzy z ogromną miłością 
i czułością, a także z radością, że Ciebie odnalazł i będzie mógł pokazać Ci świat w świetle słońca, świat, który 
stworzył dla Ciebie.

3. Wie o Tobie wszystko
 Jezus zna wszystkie Twoje mocne strony, a także słabości. Teraz pragnie tylko byś chciał Go poznać i przyjąć Go do 
swojego serca.
Posłuchaj tego co Jezus mówi Ci o miłości, którą Ciebie ukochał. Zapytaj Go co szczególnego dostrzegł w Tobie, że 
poświęcił wszystko co miał abyś mógł należeć do Niego. Wsłuchaj się w Jego słowa przez kilka minut. On pragnie Ci 
powiedzieć w jakich cechach Twojego charakteru czy osobowości znajduje największe upodobanie. Posłuchaj także, co 
Jezus mówi Ci o Twoich zdolnościach.
Nie lękaj się Jego pochwał. Wsłuchaj się w Jego Słowa. Pozwól by Jezus ukazał Ci Twoje pragnienia, jakie chowasz w 
głębi serca.

Na końcu podziękuj Jezusowi za to co dla Ciebie uczynił. 
Zakończ odmawiając “Ojcze nasz”


