
Punkta Mt 18,21-35 

Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, 

jeśli mój brat wykroczy przeciwko 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 rozliczyć się 

ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, 

który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich 

oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, 

aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: "Panie, miej 

cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam".  Pan ulitował się nad tym 

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 upadł przed nim i prosił 

go: "Miej cierpliwość nade mną, 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 wezwał go przed siebie i 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 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». 

Modlitwa o czystość intencji, aby moje serce szukało tylko Boga. 

Obraz:  Wyobraź sobie człowieka, który lituje się nad bliźnim proszącym o 

przebaczenie. 

Prośba: o serce skłonne do przebaczania i pełne litości dla drugiego 

człowieka. 

1. Przebaczenie.  

Temat przebaczenia jest bardzo istotny dla Jezusa. Sam Mistrz z 

Nazaretu wprowadza  w życie swoją naukę m.in. przebaczając Piotrowi, 

gdy ten się Go zaparł (por. Mt 26,69nn). Co więcej, Jezus umarł na 

krzyżu za nasze grzechy, przebaczając każdemu z nas. I dalej, każda 

spowiedź jest miejscem przebaczenia, odpuszczenia grzechów dzięki 

męce i śmierci Chrystusa. Jakie jest moje doświadczenie z 

przebaczaniem? Jak łatwo mi to przychodzi? Jak reaguję, gdy ktoś 

mówi do mnie „przepraszam”? 

2. Darowany dług.  

Jezus opowiada przypowieść o człowieku, któremu darowano potężny 

dług w wysokości dziesięciu tysięcy talentów. Jest to obraz darowanego 

nam odkupienia dokonanego przez Jezusa na krzyżu. Nie ma takiej 

ceny, którą moglibyśmy zapłacić za tak wielki dar. Jaka jest moja 



codzienna odpowiedź Bogu za ofiarowanie swojego Syna dla mojego 

(naszego) zbawienia? W jaki sposób mogę okazać Mu jeszcze większą 

wdzięczność?  

3. Dwie odpowiedzi na przebaczenie.  

Darowany dług, doświadczenie przebaczenia może rodzić dwie 

odpowiedzi. Jedna to ogromna wdzięczność i miłość do tego, który mi 

przebaczył oraz chęć niesienia przebaczenia wszystkim tym, którzy mi 

zawinili. Taka droga jest królewską drogą do pełni szczęścia, którego 

kulminacją będzie życie wieczne. Drugą odpowiedź prezentuje człowiek 

z przypowieści. Gdy odchodzi od swojego pana wymusza oddanie stu 

denarów od swojego współsługi. Wydaje się, że zapomniał, że darowano 

mu o wiele większy dług, a może nie uwierzył, że to się stało i musi 

czym prędzej uzbierać pożądaną sumę pieniędzy, bo przecież pan się 

rozmyśli? Za taką postawą stoi brak zaufania do pana i niewiara, że 

można być tak dobrym, by darować tak wielki dług. Odniosę dwie 

odpowiedzi na przebaczenie do swojego życia. 

Rozmowa końcowa: jak przyjaciel z przyjacielem o tym, co szczególnie było 

ważne dla mnie podczas tej medytacji.  


