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Tydzień 3. Przyjdźcie do mnie wszyscy / Dzień 13. Konieczność przebaczenia: Mt 5, 22-24 

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 dar swój ofiaruj!  

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz 

obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę 

skupienia  na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszystkie przeszkody oraz aby 

oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania kierując je ku większej chwale Boga. 

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać – możesz go jeszcze raz 

przeczytać,  a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie, że słuchasz nauczania Jezusa. 

Zobacz miejsce, w którym jesteś; czy są z Tobą inni ludzie i co robią. Popatrz, gdzie jest Jezus, zwróć 

uwagę na Jego postawę ciała, wyraz twarzy. Posłuchaj, co mówi do Ciebie. Właśnie teraz. 

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę przyjęcia tego, że Bóg 

kocha każdego człowieka. 

A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Zastanów się, jak traktujesz 

tych, których spotykasz na swojej drodze życia. Może powiesz, że nie robisz nikomu krzywdy. Ważne 

jednak jest również Twoje nastawienie do braci, sióstr, bliskich, z którymi spotykasz się na co dzień. Do 

tych, z którymi być może Twoje drogi się rozeszły. Uczeń Jezusa nie nosi w sercu gniewu na brata, siostrę, 

sąsiada, sąsiadkę, współpracownika – kogokolwiek, kogo Bóg w swojej mądrości i dobroci postawił na 

naszej drodze. Mądrość wybaczenia oczyszcza też nasze serca. 

…idź i pojednaj się z bratem swoim! Jezus kieruje do nas te słowa w trosce o nas samych. Aby 

doświadczyć łaski Bożego przebaczenia i być otwartym na relację z Panem Bogiem, warto usłyszeć to 

wezwanie do pojednania z bratem/siostrą. Jezus wzywa Cię, abyś wyszedł ze swojej strefy komfortu, 

poszedł do tego, z którym masz jeszcze niezałatwione sprawy i pojednał się z nim. Bądź cierpliwy, jeśli 

jeszcze nie umiesz zapomnieć. Pojednanie i wybaczenie nie oznaczają zawsze zapomnienia. Jezus 

zaprasza Cię do wyjścia ze skorupy rozżalenia czy krzywdy. Uzdalnia Cię, abyś mógł zrobić pierwszy 

krok i pojednać się ze swoim bratem. W imię miłości, którą daje Ci Jezus. On kocha Was oboje taką samą 

miłością. Jesteście Jego dziećmi. 
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 Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Czasami wybaczenie jest trudne. Jeśli jednak pojednasz się z bratem 

zgodnie z wezwaniem Jezusa, przyjdź do Niego i Jemu ofiaruj to wszystko, co jest w Tobie. Oddaj Mu 

swoje obawy, zranienie, radość z pojednania, ulgę, którą być może odczuwasz. Wszystkie swoje emocje 

związane z dawnymi krzywdami oraz z nowym etapem wynikającym z pojednania, ofiaruj Jezusowi.  

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej 

modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na prawdziwe 

spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, 

czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem. 

Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”. 

 

  


