Poziom 2 Lekcja 9
PRZEBACZANIE INNYM
Opracował Don Krow
Dzisiaj zajmiemy się przebaczeniem, rozważając fragment z Ew. Mateusza 18:21-22: Wtedy
przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie
zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci: do siedmiu razy, lecz
do siedemdziesięciu siedmiu razy. Myślę, że Piotr sądził, że jest bardzo hojny pytając, ile razy
powinien przebaczyć komuś, kto względem niego w czymś zawinił: „Jak myślisz? 7 razy wystarczy?”.
„Nie Piotrze, nie 7, ale 70 razy 7” - odpowiedział mu Jezus. To aż 490 razy! Ale to wcale nie znaczy,
że po przekroczeniu 490 już nie musisz. Jezus podał liczbę, która jest niemożliwa do przekroczenia
w ciągu dnia. Nikt nie zgrzeszy tyle razy przeciwko komuś, w ciągu dnia. On tutaj wskazuje,
że przebaczenie powinno być czymś nieustannym. Przebaczenie powinno być prawdziwym
podejściem chrześcijanina. W Ew. Łukasza 23:24, Jezus powiedział: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą,
co czynią, a męczennik Szczepan powiedział w Dziejach Apostolskich 7:60: Nie policz im grzechu
tego. Nie każdy przyjmie przebaczenie, ale nastawienie serca chrześcijanina powinno je zawsze
oferować.
Jezus przytoczył historię o przebaczeniu, kiedy dalej kontynuował w rozdziale 23: Dlatego
Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi.
A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien dziesięć
tysięcy talentów (Jedno z angielskich tłumaczeń podaje sumę 10 milionów dolarów!). A ponieważ nie
miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co miał, aby dług został
spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie! Okaż mi cierpliwość, a oddam
ci wszystko. Sytuacja więc wygląda następująco: Jest jakiś człowiek, który jest winien swojemu panu
10 milionów dolarów. W żaden sposób nie jest w stanie tego spłacić i on o tym wie. Jego pan także
o tym wie. W tamtych czasach, nie można było ogłosić bankructwa tak jak dzisiaj. Wtedy
sprzedawano takiego delikwenta, jego żonę i dzieci, wszystko co posiadał; i stawał się
on niewolnikiem. Wysyłano go do więzienia aż wszystko było spłacone, a jeśli to się nigdy nie udało,
pozostawał tam całe swoje życie. W związku z tym, człowiek ten zrobił jedyną rzecz, jaką mógł; padł
na kolana i zawołał o miłosierdzie: „Panie, proszę bądź cierpliwy! Błagam! Wszystko ci wynagrodzę,
tylko poczekaj jeszcze!” Zauważ, co się stało w wersecie 27. Czytamy, że pan został poruszony
współczuciem i darował mu dług.
Był w długu, którego nie mógł spłacić. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć
(List do Rzymian 6:23) - wieczne oddzielenie od Boga - całe srebro i złoto świata nie mogłoby nas
wykupić. Bóg w swojej łasce i współczuciu posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na ziemię, aby
spłacił dług, którego my nie mogliśmy nigdy spłacić. Bóg spojrzał na nas ze współczuciem
i miłosierdziem, i powiedział: „Odpuszczam wam ten dług”.
Byłemu już dłużnikowi, któremu darowano 10 milionów dolarów długu, jego współsługa był
winien około 20 dolarów. Spotkał więc go i rzekł: „Przed chwilką darowano mi 10 milionów dolarów,
co to jest 20 dolarów? Chcę abyś był tak samo wolny jak ja! Nie przejmuj się tym! Nie ma sprawy,
bo odpuszczono mi 10 milionów!”. Tak naprawdę tak się powinno to skończyć, ale tak się nie stało.
Przeczytajmy jak było, wersety 28 – 31: Gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług,
który był mu winien sto denarów; i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj, coś winien. Wtedy
współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go mówiąc: Okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko.
On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy
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jego widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się
stało. Zaciągnął tego człowieka do więzienia za 20 dolarów, kiedy przed chwilą odpuszczono
mu 10 milionów dolarów! Możesz to sobie wyobrazić?
Czytamy dalej, 32-34: Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: Sługo zły! Wszystek tamten dług
darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak
i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług.
Wtrącono go do więzienia, ze względu na sposób w jaki potraktował swojego współpracownika. Tym
czynem zrzekł się tamtego przebaczenia. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie
odpuści z serca swego bratu swemu. To głupota! Mieć przebaczone wszystkie grzechy, gdzie ceną
za grzech jest śmierć i oddzielenie od Boga - i odmówić przebaczenia? Błagaliśmy Boga, mówiąc
„Przebacz mi i zmiłuj się nade mną ze wzgląd na Jezusa Chrystusa”, otrzymaliśmy przebaczenie,
a później odmawiamy przebaczenia komuś, kto wyrządził nam coś zupełnie nieznaczącego w stosunku
do tego, co sami zrobiliśmy? Bóg mówi, że to niegodziwość.
Byłem pastorem w pewnym kościele, lata temu, w którym była kobieta, która miała wgląd
w przyszłość. Pewnego dnia przyszła do mnie i powiedziała: „Czy to Duch Święty mówi
mi to wszystko i objawia, co się ma stać w przyszłości? Wiem, kiedy ludzie umrą i kiedy komuś grozi
wypadek samochodowy, i takie rzeczy”. Odpowiedziałem: „Nie spodoba ci się moja odpowiedź, ale
myślę, że to nie jest Duch Święty. Myślę, że to duch wróżbiarstwa, ten sam, który chodził
za apostołem Pawłem w Dziejach Apostolskich 16. Paweł go zgromił i nakazał wyjść z dziewczynki
i ona straciła zdolność patrzenia w przyszłość”. Kontynuowałem: „Wiesz, ja nie jestem Bogiem. Chcę
żebyś przyszła do Jezusa i Go zapytała: „Panie, co podaje mi te informacje nawet od czasu, kiedy
jeszcze nie byłam zbawiona? Czy to Twój Duch Święty, czy może coś innego?”. Pewnego dnia
wróciła do mnie i powiedziała: „Rozmawiałam z Panem i myślę, że już jest wszystko w porządku”.
Powiedziałem jej: „Nie mogę kwestionować tego, co Pan ci mówi - ja nie jestem Wielkim Pasterzem”.
To miało miejsce w 1986 roku. Wiesz co się stało w tamtym roku? W środku promu kosmicznego
Challenger było osiem osób. Jedną z nich była nauczycielka. Kiedy wspomniana dziewczyna oglądała
telewizję, zobaczyła jak ta nauczycielka mówi: „Jutro polecę Challangerem”, i rozmawiała na ten
temat. I duch zaczął do niej mówić: „Ona umrze, ona umrze”. Następnego dnia, kiedy Challenger
zastartował, wyleciał w powietrze i świat oglądał jak cała załoga zginęła. Ta młoda kobieta przyszła
do mnie i powiedziała: „Bracie Don, ja myślę, że ta rzecz, która znów do mnie mówiła i podała
mi te informacje, to chyba nie był Duch Święty. Czy pomodlisz się o mnie?”. Po wieczornym
spotkaniu w kościele, kiedy już wszyscy wyszli, złapałem ją za rękę i powiedziałem: „Nieczysty duchu
wróżbiarstwa, wyjdź z niej!”. Nic się nie stało. Uczniowie Jezusa także próbowali wypędzić ducha
nieczystego z młodego chłopaka, ale nie potrafili. Jezus im rzekł: „Przyprowadźcie go do Mnie”.
Powiedziałem: „Panie, myślałem, że wiem co się z nią dzieje, ale oddaję ją Tobie. Pokaż nam, co się
dzieje”. Moja żona modliła się z nami i Bóg dał jej słowo mądrości. „To ma coś wspólnego z jej
matką”. Zapytałem się dziewczyny: „Czy przebaczysz matce?”. W momencie kiedy to powiedziałem,
głos z niej wyszedł wrzeszcząc: „NIE! Ona mnie oddała!”. Powiedziałem: „Związuję cię duchu
nieczysty” i zapytałem się dziewczyny jeszcze raz, czy wybaczy matce. Wtedy dziewczyna
przebaczyła i uwolniła matkę przez łaskę miłości Boga. Była w stanie odpuścić podejmując decyzję
i kiedy to zrobiła, przyjęła uwolnienie i wolność.
Tak jak Jezus powiedział w przypowieści z Ew. Mateusza 18. Jeśli nie odpuścimy z serca po tym,
jak nam przebaczył nasz Niebiański Ojciec, zostaniemy oddani w ręce katów. Kim są kaci? To mogą
być różne rzeczy - demoniczne warownie, opresje, choroby, depresje, zarazy i wiele innych.
Korzeniem jest nieprzebaczenie. Po przebaczeniu tak wielkiego długu, kiedy sami nie przebaczamy,
pozwalamy Szatanowi włożyć stopę między drzwi. Biblia mówi, że przebaczenie to decyzja.
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W Modlitwie Pańskiej (Ew. Mateusza 6:9-11), Jezus mówi, aby nam przebaczono, tak jak
i my przebaczyliśmy.
Ew. Marka 11:25-26 mówi, że jeśli się modlimy i mamy coś przeciwko komuś, powinniśmy
przebaczyć. Co to znaczy? Jak długo mamy trwać w nieprzebaczeniu? Tylko do momentu, kiedy
przyjdziemy i pomodlimy się do Pana. Nawet jeśli mamy najlżejszy ślad nieprzebaczenia w stosunku
do kogokolwiek, powinniśmy ich uwolnić mówiąc: „Panie, odpuszczam im dzisiaj. Przebaczam im.
Robię to ze względu na to, że Ty mi odpuściłeś wielki dług”.
Panie, modlę się o każdego czytającego tę lekcję, kto trzyma nieprzebaczenie w swoim życiu, aby
podjął decyzję w tym właśnie momencie, by przebaczyć i odpuścić komukolwiek, żyjącemu czy
zmarłemu. Modlę się, aby przebaczyli i aby ich krzywda została uzdrowiona Twoją mocą, i łaską
jeszcze dziś. Panie, dziękuję Ci w imieniu Jezusa. Amen.

Pytania

1. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:21. Ile razy dziennie Piotr był w stanie przebaczyć?
________________________________________________________________________________

2. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:22. Ile razy mamy wybaczać według Jezusa?
________________________________________________________________________________

3. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:23-24. Ile był winien sługa swojemu panu?
________________________________________________________________________________

4. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:25. Skoro sługa nie mógł ogłosić bankructwa, co miało się dalej stać?
________________________________________________________________________________

5. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:26. O co prosił sługa? Czy był w stanie spłacić ten dług?
________________________________________________________________________________________

6. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:27. Jakie podejście miał pan dla swojego sługi? Jakie podejście okazał
Bóg względem naszego długu?
________________________________________________________________________________________

7. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:28. Jaką kwotę był winien inny sługa pana człowiekowi, któremu
umorzono dług?
________________________________________________________________________________

8. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:28. Jakie podejście okazał sługa swojemu współsłudze?
________________________________________________________________________________

9. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:29-30. Co ów sługa zrobił swojemu współsłudze?
________________________________________________________________________________

10. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:31-33. Jak pan zwrócił się do sługi, który nie przebaczył?
________________________________________________________________________________
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11. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:33. Co według pana ów sługa powinien zrobić?
________________________________________________________________________________

12. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:34. Gdy pan się dowiedział, co się stało, jakie tym razem okazał
emocje?_________________________________________________________________________

13. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:34. Czy ten niewierny sługa zaprzepaścił swoim czynem (czy też
samą decyzją) przebaczenie, które mu było wcześniej zaoferowane?
________________________________________________________________________________

14. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:35. Jaki jest morał tej przypowieści?
________________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
Ew. Mateusza 18:21-35 - (21) Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam
odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? (22) Mówi
mu Jezus: Nie powiadam ci: do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. (23) Dlatego
Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami
swymi.(24) A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu
winien dziesięć tysięcy talentów. (25) A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać
wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. (26) Wtedy sługa padł przed
nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie! Okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. (27) Tedy pan
ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. (28) A gdy ów sługa wyszedł, spotkał
jednego ze swych współsług, który był mu winien sto denarów; i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc:
Oddaj, coś winien. (29) Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go mówiąc: Okaż
mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. (30) On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił
go do więzienia, dopóki nie odda długu. (31) A współsłudzy jego widząc to, co zaszło, zasmucili się
bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. (32) Wtedy przywołał go pan
jego i rzekł mu: Sługo zły! Wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił.(33) Czy i ty nie
powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą?
(34) I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. (35) Tak i Ojciec mój
niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:21. Ile razy dziennie Piotr był w stanie przebaczyć ? 7 razy.
2. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:22. Ile razy mamy wybaczać według Jezusa? 490 albo
nieskończenie wiele razy.
3. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:23-24. Ile był winien sługa swojemu panu? 10 tysięcy talentów,
lub 10 milionów dolarów (prawdopodobnie suma nie do spłacenia).
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4. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:25. Skoro sługa nie mógł ogłosić upadłości, co miało się dalej
stać? On, jego żona, dzieci i wszystko co posiadał miało zostać sprzedane na targu
z niewolnikami, by spłacić jego dług.
5. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:26. O co prosił sługa? Sługa prosił pana o cierpliwość, aby
móc mu wszystko wynagrodzić. Czy był w stanie spłacić ten dług? Prawdopodobnie nie.
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:27. Jakie podejście miał pan dla swojego sługi? Pełne
współczucia i przebaczenia. Jakie podejście okazał Bóg względem naszego długu (grzechu)?
Pełne współczucia i przebaczenia.
7. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:28. Jaką kwotę był winien inny sługa pana człowiekowi, któremu
umorzono dług? 100 denarów (dniówkę).
8. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:28. Jakie podejście okazał sługa swojemu współsłudze? Pełne
niecierpliwości, przemocy i nieprzebaczenia.
9. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:29-30. Co ów sługa zrobił swojemu współsłudze? Wtrącił
go do więzienia, żeby oddał mu tak mały dług.
10. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:31-33. Jak pan zwrócił się do sługi, który nie przebaczył?
„O sługo zły”.
11. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:33. Co według pana ów sługa powinien zrobić? Powinien
okazać współsłudze współczucie, tak jak to zrobił jego pan. Powinien mu przebaczyć
i odpuścić dług.
12. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:34. Gdy pan się dowiedział, co się stało, jakie tym razem
okazał emocje? Rozgniewał się.
13. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:34. Czy ten niewierny sługa zaprzepaścił swoim czynem (czy
też samą decyzją) przebaczenie, które mu było wcześniej zaoferowane? Tak.
14. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:35. Jaki jest morał tej przypowieści? Tak i Ojciec mój
niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu
(Ew. Mateusza 18:35).
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