
   Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przeba-
czyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» 
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedem-
dziesiąt 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 dzie-
sięć 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 de-
narów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego 
współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a od-
dam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzie-
nia, 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 niego-
dziwy! 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». (Mt 18, 21-35)

   (Por. Rdz 4,24; Mt 25,19; Łk 23,34) 

• Zanim rozpocznę medytację, wsłucham się w moje serce – czy 

nie odzywa się w nim ból, złość, pretensja z powodu jakiejś krzyw-
dy. Zbliżę się do Jezusa jak Piotr i szczerze zapytam: „Panie, ile razy 
mam przebaczyć?” (w. 21).

• Znam doskonale odpowiedź na to pytanie. Wiem, że powinie-
nem zawsze przebaczać (w. 22). Potrzebuję jednak Jezusa, aby do-
świadczyć przebaczenia. Zaproszę Go do moich życiowych ran, ro-
dzących ból, nad którym nie potrafię zapanować. Która rana boli 
mnie najbardziej?

• Jezus daje mi balsam na moje zranienia. Opowiada mi przypo-
wieść o miłosiernym Panu. Pomyślę, że jest to opowiadanie o moim 
życiu, o bezgranicznej miłości Ojca do mnie. Usiądę razem z Pio-
trem przy Jezusie, aby słuchać Jego przypowieści (ww. 23-34).

• Zatrzymam się przy słowach Jezusa: „Panie, miej cierpliwość 
nade mną, a wszystko ci oddam” (w. 26). Wrócę pamięcią do dni, 
w których błagałem Boga o przebaczenie i przyrzekałem poprawę.

• „Pan ulitował się nad tym sługą...” (w. 27). Przypomnę sobie te 
momenty z mojego życia, w których namacalnie doświadczyłem 
cierpliwej miłości Boga. W czym Bóg do dzisiaj okazuje mi najwię-
cej cierpliwości? Co jest moim największym długiem, który mi da-
rował?
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