
LB 27: PRZEBACZANIE INNYM 

Cele 

• Wyjaśnić, dlaczego dla Jezusa jest tak ważne, abyśmy przebaczali innym.  

• Pokazać, na czym polega przebaczenie.  

• Zachęcić do podjęcia decyzji, by przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. 

Wprowadzenie 

Każdy z nas wie już, jak to jest otrzymać przebaczenie od Boga i bliźnich. 
Zapewne też każdy z nas doświadczył niesprawiedliwości oraz zachęcał innych, 
aby przebaczyli, tak jak Bóg im przebaczył. Gotowość do przebaczenia innym 
ludziom jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na naszą radość 
życia oraz duchowy wzrost. 

Ewangelia Mateusza 18,21-35 

• Z jakim pytaniem Piotr przyszedł do Jezusa?  

• Jak Jezus na nie zareagował? O co mu chodziło, gdy powiedział 77 razy? 

• Czego dowiadujemy się z tej przypowieści o tych dwóch dłużnikach? 

• Czego Jezus nauczał w tej przypowieści o przebaczeniu? 

Co na temat przebaczenia mówią poniższe teksty biblijne? 

• Ewangelia Mateusza 5,23-24 

• Ewangelia Mateusza 6,12.14.15 

• List do Efezjan 4,32 

• 2 List do Koryntian 2,10-11 

Przebaczenie może się okazać bardzo trudne, zwłaszcza gdy zostaliśmy dotkliwie 

zranieni. W najlepszym wypadku przebaczenie prowadzi do pojednania, jednak 

nawet jeśli ta druga osoba nie chce uznać swojej winy, ważne jest, aby jej 

przebaczyć, abyśmy sami mogli zostać uwolnieni. Przebaczając innym, wcale nie 

pomniejszamy znaczenia wyrządzonej nam krzywdy, ani też nie zaprzeczamy, że 

zostaliśmy zranieni.  
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Postanawiamy jednak uwolnić tę drugą osobę od jej winy i rezygnujemy 

z odwetu. Przebaczenie to decyzja, jednak może minąć jeszcze sporo czasu, 

zanim nasze rany się zagoją. Natomiast potrzebujemy podjąć tę decyzję, abyśmy 

sami mogli żyć w wolności. Świadomość tego, jak wiele Jezus nam przebaczył, 

jest wielkim źródłem siły do przebaczania innym. Iluż ludzi znalazło Jezusa 

właśnie dlatego, że spotkali się z miłosierdziem chrześcijan i dzięki temu mogli 

doświadczyć przebaczenia. 

Osobiste zastosowanie  

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Co zabierasz do swojego osobistego życia wiary? 

• Czy coś w tym temacie szczególnie przemówiło do ciebie i może pomóc ci 
przebaczać tym, którzy cię ranią? 

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować w swoim życiu to, czego się 
nauczyłeś? 

• Czy są w twoim życiu takie osoby, którym chciałbyś/potrzebujesz jeszcze 
wybaczyć jakąś krzywdę z przeszłości? 
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