III Wtorek Wielkiego Postu
Tekst Ewangelii ( Mt 18,21-35): Wtedy Piotr zbli?y? si? do Niego i
zapyta?: «Panie, ile razy mam przebaczy?, je?li mój brat wykroczy
przeciwko mnie? Czy a? siedem razy?» Jezus mu odrzek?: «Nie
mówi? ci, ?e a? siedem razy, lecz a? siedemdziesi?t siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chcia?
rozliczy? si? ze swymi s?ugami. Gdy zacz?? si? rozlicza?,
przyprowadzono mu jednego, który mu by? winien dziesi?? tysi?cy
talentów. Poniewa? nie mia? z czego ich odda?, pan kaza? sprzeda?
go razem z ?on?, dzie?mi i ca?ym jego mieniem, aby tak d?ug
odzyska?. Wtedy s?uga upad? przed nim i prosi? go: "Panie, miej
cierpliwo?? nade mn?, a wszystko ci oddam". Pan ulitowa? si? nad
tym s?ug?, uwolni? go i d?ug mu darowa?.

Lecz gdy s?uga ów wyszed?, spotka? jednego ze wspó?s?ug, który
mu by? winien sto denarów. Chwyci? go i zacz?? dusi?, mówi?c:
"Oddaj, co? winien!" Jego wspó?s?uga upad? przed nim i prosi? go:
"Miej cierpliwo?? nade mn?, a oddam tobie". On jednak nie chcia?,
lecz poszed? i wtr?ci? go do wi?zienia, dopóki nie odda d?ugu.
Wspó?s?udzy jego widz?c, co si? dzia?o, bardzo si? zasmucili. Poszli
i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zasz?o. Wtedy pan jego
wezwa? go przed siebie i rzek? mu: "S?ugo niegodziwy! Darowa?em
ci ca?y ten d?ug, poniewa? mnie prosi?e?. Czy? wi?c i ty nie
powiniene? by? ulitowa? si? nad swoim wspó?s?ug?, jak ja
ulitowa?em si? nad tob??" I uniesiony gniewem pan jego kaza?
wyda? go katom, dopóki mu ca?ego d?ugu nie odda. Podobnie
uczyni wam Ojciec mój niebieski, je?eli ka?dy z was nie przebaczy z
serca swemu bratu».

«Ulitowa? si? nad tym s?ug? (…) d?ug mu darowa?»
Rev. D. Enric PRAT i Jordana
(Sort, Lleida, Hiszpania)

Dzisiaj, Ewangelia wg ?w. Mateusza zaprasza nas do refleksji na temat tajemnicy
przebaczenia, proponuj?c nam porównanie zachowania Boga i ludzi je?li chodzi o
przebaczanie.
Cz?owiek ma czelno?? mierzy? i prowadzi? rachunki co do w?asnej wielkoduszno?ci
w przebaczaniu: «Panie, ile razy mam przebaczy?, je?li mój brat wykroczy
przeciwko mnie? Czy a? siedem razy?» (Mt 18,21). Piotrowi wydaje si?, ?e siedem
razy to ju? du?o, ?e jest to mo?e maksimum tego, co jeste?my w stanie znie??. Ale
jak dobrze si? przyjrzymy, to Piotr wydaje nam si? wspania?omy?lny w porównaniu
z cz?owiekiem z przypowie?ci, który spotkawszy swojego znajomego, który by? mu
winien sto denarów, «chwyci? go i zacz?? dusi?, mówi?c: "Oddaj, co? winien!"»
(Mt, 18, 28), nie s?uchaj?c jego b?agania i obietnicy, ?e zap?aci.
Podsumowuj?c, cz?owiek albo odmawia przebaczenia, albo dok?adnie liczy koszty w
zamian za nie. Doprawdy, kto by powiedzia?, ?e otrzymamy od Boga przebaczenie
ponawiane bez ko?ca i bez granic. Przypowie?? mówi: «Pan ulitowa? si? nad tym
s?ug?, uwolni? go i d?ug mu darowa?» (Mt 18,27). A d?ug by? bardzo du?y.
Ale przypowie??, któr? omawiamy, k?adzie nacisk na styl w jakim Bóg udziela
przebaczenia. Po przywo?aniu do porz?dku swojego opiesza?ego d?u?nika i
pokazaniu mu powagi sytuacji, zmi?k? nagle za spraw? jego skruszonej i pokornej
pro?by: «s?uga upad? przed nim i prosi? go: "Panie, miej cierpliwo?? nade mn?, a
wszystko ci oddam". Pan ulitowa? si?...» (Mt 18,26-27). Ta sytuacja uwypukla to, co
ka?dy z nas wie z w?asnego do?wiadczenia i z g??bok? wdzi?czno?ci?: ?e Bóg
bezgranicznie przebacza ?a?uj?cemu i nawróconemu. Negatywne i smutne
zako?czenie tej przypowie?ci mimo wszystko oddaje ho?d sprawiedliwo?ci i ukazuje
prawdziwo?? innej wypowiedzi Jezusa: «Odmierz? wam bowiem tak? miar?, jak? wy
mierzycie"» (?k 6,38).

