Medytacja, 9 czerwca 2016
Mt 5, 20-26
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i
faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam
powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: «Raka», podlega
Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar
swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój. Pogódź się ze
swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia
dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni
grosz".
Modlitwa przygotowawcza: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były
skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
Obraz: Wyobraź sobie Jezusa przemawiającego do swoich uczniów i siebie pośród nich albo stojącego obok i
przysłuchującego się.
Prośba o owoc: Prośba o łaskę poznania i doświadczenia Bożej miłości.
Punkty pomocne w medytacji:
1.Sprawiedliwość
Jezus rozszerza rozumienie piątego przykazania. Wskazuje na jego głębszy sens i zachęca, byśmy
pojmowali je szerzej niż faryzeusze – nasza sprawiedliwość powinna być oparta na miłości i ma polegać
na naśladowaniu Chrystusa.
‘Nie zabijaj’ to nie tylko zabicie ciała, ale również ducha człowieka. Jak pisał apostoł Jan (J 3,15)
‘Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą [...]’. Umniejszanie godności bliźniego to również
wątpienie w Bożą mądrość.
Czy staram się, aby moja sprawiedliwość łączyła się z miłością do innych i za każdym razem miała ich na
uwadze?
2.Przebaczenie
Na sprawiedliwość składa się również przebaczenie. Utwierdzanie się w złości i gniewie jest niezgodne z
wolą Bożą, a pojednania nie należy odkładać na później.
Nienawiść i zemsta zatruwają życie, ograniczają naszą wolność, choć czasem nie możemy wyobrazić
sobie innej drogi ukojenia, a akt przebaczenia wychodzi poza nasze możliwości. ‘Jak długo nóż tkwi w
ranie, nie może się ona zagoić’. I tu z pomocą przychodzi nam Chrystus. Zawsze jest najpierw tym, który
kocha i jako pierwszy przebacza. Bliska relacja z Nim daje nam wielką siłę, która nawet w tych
bolesnych chwilach pozwala znaleźć dobro.
Przebaczenie wymaga często czasu, modlitwy, próby zrozumienia słabości i wiary w możliwość rozwoju
drugiej osoby. Czy jesteśmy wtedy otwarci na Bożą pomoc? Pomyśl, czy przypadkiem ktoś inny nie
czuje do ciebie żalu?
Rozmowa końcowa: Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem i opowiedz Mu o tym, co wydarzyło
się podczas tej medytacji.
Ojcze nasz…

