Medytacja 16-08-2018
Modlitwa przygotowawcza:
Proszę Cię Boże, Panie Mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i prace były skierowane wyłącznie ku służbie
i chwale Twojego Boskiego Majestatu. (ĆD, 46).

(Mt 18, 21 – 19, 1)
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż
siedem razy?" Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego
podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać,
przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich
oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad
owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu
był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim
i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia,
dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli
swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci
cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak
ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego
długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu". Gdy
Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.
Wyobrażenie miejsca:
Ustalenie miejsca jakby się je widziało (ĆD, 47). Piotr pyta Jezusa: „Ile razy mam przebaczyć?”.
Prośba:
Prośba, aby Jezus uzdrowił swoim słowem mnie i moje myślenie.

Puncta:
1. „Panie, miej cierpliwość nade mną...”
Uświadomię sobie moje największe błędy i upadki, których nie potrafiłem sobie sam wybaczyć. Zobaczę
cierpiącego Jezusa, który wciąż czeka na moje nawrócenie.
2. „Pan ulitował się...”
Przypomnę sobie sytuacje, w których mocno doświadczyłem Bożej cierpliwości, delikatności, przebaczenia
i miłosierdzia. Wrócę pamięcią do konkretnych wydarzeń, powiem o nich Jezusowi i uwielbię Go w nich.
3. „Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować...”
Jezus miłosierny patrzy też na ludzi, którzy mnie ranią. Poproszę Go, aby nauczył mnie patrzeć na moich
krzywdzicieli Jego oczami. Opowiem Mu o swoich najtrudniejszych relacjach, o relacjach, w których paraliżuje
mnie strach przed kolejnym zranieniem. Będę wołał: „Ojcze, daj mi serce zdolne przebaczać pomimo wszystko!”.
Rozmowa końcowa:
Podziękuję Bogu za owoce tej medytacji. Odmówię "Ojcze nasz".

(na podstawie Modlitwa Ewangelią na każdy dzień, Krzysztof Wons SDS/Salwator)

