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Tydzień III Tytuł tygodnia: Ja Jestem Miłością 

Medytacja 2 - Wtorek – Łk 10, 25-37  Miłosierny Samarytanin 

 

A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby 

osiągnąć życie wieczne?  Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?  On rzekł: 

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym 

swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego.  Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To 

czyń, a będziesz żył.  Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim?  Jezus 

nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci 

nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli.  Przypadkiem 

przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął.  Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i 

zobaczył go, minął.  Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go 

zobaczył, wzruszył się głęboko:  podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem 

wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.  Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, 

dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę 

wracał.  Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce 

zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!  

 

1.  Stań w obecności Bożej. Uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest teraz przy 

Tobie, a ty stajesz przed Tym, który na ciebie czeka.  

2.  Poproś, aby Duch Święty prowadził Cię na modlitwie oraz by oczyścił Twoje zamiary, intencje, 

pragnienia, czyny – by służyły tylko większej chwale Boga i dobru innych ludzi. 

 

Obraz do modlitwy: Wyobraź sobie drogę z Jerozolimy do Jerycha, miejsce, gdzie bezimienny człowiek 

(wstaw swoje imię) został napadnięty. Popatrz jak wygląda, w jakim jest stanie. Zobacz ludzi 

przechodzących koło niego. Jak się zachowują? Co mówią?  

 

W dzisiejszej modlitwie poproś o głębsze poznanie Boga, jako miłującego Ojca. I o to, bym umiał kochać, 

jak On – choćbym miał się tego uczyć całe życie. 

 

1. Przykazanie miłości, nie jest czymś zewnętrznym, narzuconym nam jako prawo. Ono jest łaską i bierze 

się stąd, że to Bóg pierwszy nas umiłował – do szaleństwa krzyża. Aby osiągnąć życie wieczne nie trzeba 

niczego zdobywać, lecz… zacząć nim po prostu żyć. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego 

prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa (J 17, 3). Znać Boga zaś to nic innego, 

jak kochać, bo Bóg jest miłością (1 J 4, 8. 16).  

 

2. Miłować Boga oraz miłować bliźniego jak siebie samego. Co tak naprawdę oznacza kochać bliźniego 

jak siebie samego? Okazuje się, że i uczony w Piśmie ma wątpliwości. Z pomocą przychodzi nam 

przypowieść. Za ej pomocą Jezus wskazuje nam odpowiedź. Ta przypowieść jest również o Tobie. Zawsze 

tak jest, kiedy w Piśmie Świętym jest mowa o „pewnym człowieku”. Możesz więc wstawić tam swoje imię.  

 

3. Samarytanin, ktoś obcy – pomógł poranionemu. Zrobił to, co było konieczne, by ów człowiek przeżył  

i wydobrzał. Pomyśl o sobie, jak jesteś opatrywany i zawożony w bezpieczne miejsce. Jak się z tym 

czujesz? Dla Jezusa na tym właśnie polega miłość bliźniego jak siebie samego, mamy kochać nawet 

nieprzyjaciół. Wypełnienie przykazania miłości to nic innego jak moja wdzięczność i odpowiedź na to,  

co jako pierwszy otrzymałem od Boga. 

 

 

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

dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – radości, pokoju, bezpieczeństwa, ale również 

smutku, obawy, lęku. 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. 
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Odmów Ojcze nasz …… 

 

Zaraz po zakończeniu medytacji lub później zapisz sobie ważniejsze owoce tej modlitwy np. poruszenia 

lub myśli. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć otrzymane dary i drogę, po której Pan Cię prowadzi. 


