
12 Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, 
pokorę, cichość, cierpliwość, 13 znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał 
ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! 14 Na to zaś wszystko 
[przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. 15 A sercami waszymi niech rządzi pokój 
Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! 16 Słowo 
Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i 
napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski 
śpiewając Bogu w waszych sercach. 17 I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, 
wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. 

Kol 3,12-17
Zanim rozpoczniesz modlitwę, przeczytaj kilka razy Słowo z Listu do Kolosan oraz wprowadzenie do 
modlitwy. Podkreśl sobie to co Cię porusza, pociąga lub odpycha, także to co wydaje się trudne i wolałbyś 
pominąć. Z tymi treściami stań przed Panem na modlitwie. Pamiętaj, że nie musisz przemodlić wszystkiego, 
jeśli jakieś Słowo szczególnie Cię pociąga, zatrzymaj się nad tym i smakuj Je, bo „nie obfitość wiedzy, ale 
wewnętrzne smakowanie nasyca duszę”. 

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:  Przypomnij sobie te sceny z Ewangelii, kiedy Jezus przebaczył człowiekowi jego 
grzechy (np. Marii Magdalenie, św Piotrowi, Zacheuszowi, dobremu łotrowi, swoim oprawcom lub inne). 
Przyjrzyj się jak Jezus zachowywał się w stosunku do tych osób, co mówił, jakim tonem głosu, jak patrzył na 
nich. 

Prośba o owoc medytacji:  w tej medytacji proś o to abyś umiał przebaczać i prosić o przebaczenie, aby 
Twoje serce stawało się podobne do serca Jezusa.

Na tej modlitwie nie musisz korzystać z treści, które podane są poniżej. Możesz usiąść z Jezusem i 
kontemplować tą Jego obecność – odnosząc treść tego listu do Niego, bo Jezus jest wzorem. On pokazał 
swoim życiem co to znaczy kochać do końca, wybaczyć nieprzyjacielowi. Trwaj przy Nim i pozwól aby Bóg 
przemieniał Twoje serce.

1. „ znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan 
wybaczył wam, tak i wy” - Jezus jest cichy, pokorny, cierpliwy i miłosierny. Wybaczył tym, którzy Go zabili, to 
On dał nam przykład jak przebaczać. Nie złorzeczy, nie przeklina tylko powierza się Bogu, chce poddać się 
woli Ojca. Jak to wygląda w Twoim życiu małżeńskim w momencie gdy współmałżonek zrobi coś co Cię 
rani? Porozmawiaj o tym z Jezusem.

2. „[przyobleczcie] miłość” - Jezus kocha miłością ogromną, szaloną. Doświadczenie takiej miłości powoduje,
że chcesz dzielić się nią ze współmałżonkiem, bliskimi, innymi ludźmi – jaka jest Twoja miłość w stosunku do
współmałżonka, dzieci? Czy jest ona twórcza, czy raczej oparta na przyzwyczajeniach?

3. „A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy” - Jezus jest źródłem pokoju, jest nazywany Księciem
pokoju. Chłoń ten pokój od Niego, abyś potem mógł dzielić się nim ze swoim współmałżonkiem, bliskimi, 
innymi ludźmi. Niech ten pokój przeniknie w sercu te miejsca, w których wkrada się lęk, pustka, frustracja 
kłamstwo, pycha.

4. „Bądźcie wdzięczni”– Jezus zawsze pamiętał o tym, aby dziękować Ojcu, nawet za drobne rzeczy. 
Podkreślał, że to dobre, pochodzi od Boga. Zobacz jak jest w Twoim małżeństwie, czy jest w tobie postawa 
wdzięczności Bogu za to jak Was prowadzi, jak się troszczy? Czy dziękujesz współmałżonkowi za jego 
obecność, miłość, troskę czy może dostrzegasz tylko to w czym nie domaga, albo wytykasz mu błędy? 

5. „Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem” - Jezus jest obecny w Słowie – 
karm się tym Słowem, aby z twoich ust wychodziło tylko słowo błogosławieństwa, a nie złorzeczenia, abyś 



także w ten sposób upodabniał się do Jezusa.

Rozmowa końcowa – na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z Przyjacielem – opowiedz Mu o tym co 
zrodziło się na tej modlitwie i wsłuchaj się w Jego Głos.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz...

Refleksja po medytacji...

koniecznie zapisz owoce medytacji w dzienniku duchowym


