Mt 18, 21-35
Obowiązek przebaczenia
21 Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy
przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» 22 Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż
siedemdziesiąt siedem razy.
Nielitościwy dłużnik
23 Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. 24 Gdy
zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. 25 Ponieważ
nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług
odzyskać. 26 Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: "Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci
oddam". 27 Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. 28 Lecz gdy sługa ów wyszedł,
spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: "Oddaj, coś
winien!" 29 Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: "Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie". 30 On
jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. 31 Współsłudzy jego widząc, co
się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. 32 Wtedy pan jego
wezwał go przed siebie i rzekł mu: "Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś.
33 Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?" 34 I
uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. 35 Podobnie uczyni wam
Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».
Modlitwa przygotowawcza dalsza: Pamiętaj, aby przygotować się do medytacji wcześniej. Kilkakrotnie
przeczytaj Słowo. Co Cię porusza? Jakie emocje się rodzą? Które zdania Cię ciekawią, dodają nadziei, a które
odpychają? Podkreśl jedne i drugie. Przeczytaj punkta i wybierz, o których z nich chcesz/ potrzebujesz
porozmawiać z Panem Bogiem.
Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Zacznij od znaku Krzyża. Uświadom sobie, z Kim będziesz rozmawiał.
Proś, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były w sposób czysty skierowane ku większej chwale i
służbie Boskiemu Majestatu.
Wyobrażenie miejsca: Oczami wyobraźni zobacz tę scenę. Wyobraź sobie sługę błagającego króla o litość,
przyjrzyj się ich twarzom. Jakie emocje na nich widać? Wyobraź sobie twarz króla, gdy mówi, że daruje słudze
cały dług. Jak król patrzy na sługę? Jakie słowa padają? Jakie gesty? Zatrzymaj w wyobraźni jeden obraz, do
którego będziesz powracać podczas medytacji, zwłaszcza w chwilach rozproszeń.
Prośba o owoc medytacji: o pokorne serce, które ufa przebaczającej miłości Pana Boga i z miłosierdziem
potrafi przygarnąć bliźniego

1.

Piotr pyta Jezusa, ile razy ma przebaczyć bliźniemu. Szuka granicy miłości, kalkuluje, chciałby
usłyszeć w odpowiedzi konkretną liczbę, wydaje mu się nawet, że siedem razy to dużo… Logika Pana
Boga jest inna. Prawdziwa miłość nie ma granic, nie da się jej zamknąć w schemacie. Miłość wymyka
się ludzkiej wyobraźni, logice tego świata. Czy pragniesz kochać męża, żonę, dzieci, bliźnich bardziej,
więcej, dalej niż jesteś w stanie dziś przewidzieć i zaplanować? A może bezpieczniej ustalić jakieś
granice miłości? Przebaczyć siedem razy, a przy ósmym wypomnieć, rozżalić się.. Co czujesz, jak
myślisz o nakazie Jezusa, aby przebaczać zawsze? Lęk, złość, radość, nadzieję?

2.

Sługa miał wobec króla ogromny dług. Błagał go o litość, o czas. Chciał zwrócić dług, gdy tylko będzie
w stanie. „Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie". Czy Ty też wypowiadasz czasem te słowa
wobec Ojca w niebie? Jaka jest odpowiedź Boga wobec ludzkich prób zapracowania, zasłużenia,

samodoskonalenia? „Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.” Bóg daruje cały
Twój dług. Daje więcej niż prosiłeś. Nie musisz już niczego spłacać. Wierzysz w to? Żyjesz tym? A
może potrzebujesz odnowić w sobie tę wiarę? Duch Święty ma moc przemieniać twoje myślenie i
przekonać Cię o prawdzie. Chcesz tego?

3.

Sługa, któremu właśnie anulowano ogromny dług, nie potrafi darować niewielkiej sumy swojemu
współsłudze. Bóg przebacza Ci każdy grzech w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Czy czerpiesz z tej
tajemnicy siłę, aby z łagodnością, życzliwością przyjmować drugiego człowieka? Dlaczego oburzasz
się i niecierpliwisz, gdy Twój mąż/ żona/ dziecko postępują inaczej niż byś chciał, ulegają słabości,
grzeszą? Czy ty nie jesteś grzesznikiem tak jak oni? Proś Boga o pokorne serce, abyś potrafił to
zrozumieć.

4.

„I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie
uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”. To bardzo
twarde słowa. Wypowiedział je Jezus, a więc są prawdą. Brak przebaczenia prowadzi do cierpienia i
śmierci. Czy traktujesz poważnie te słowa? Czy robisz wszystko, aby nie chować urazy, nie
pielęgnować żalu, nie szkodzić tym, którzy wobec ciebie zawinili? Czy serce wolne, gotowe
przebaczać, litościwe jest dla Ciebie sprawą życia i śmierci, pilniejszą i ważniejszą niż inne? A może
sprawą życia i śmierci jest awans w pracy, nowe meble, porządek w mieszkaniu, satysfakcja seksualna,
zrobienie lub utrzymanie dobrego wrażenia?

Rozmowa końcowa: Co usłyszałeś i co z tym zrobisz? Podziękuj Panu Bogu. Powierz mu rodzące się
pragnienia, może decyzje…
Módl się tak, jak Jezus nas nauczył: Ojcze nasz… Wypowiedz uważnie słowa: „i odpuść nam nasze winy, tak
jak i my odpuszczamy naszym winowajcom”.
Za św. Ignacym, refleksję po medytacji należy zapisać.

