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TYDZIEŃ V: WSPÓLNOTA MIEJSCEM PRZEBACZENIA I

POJEDNANIA

"Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce”
Gniew jako uczucie nie jest grzechem, ale osądy, pretensje, noszenie
urazów mogą być grzechem.
O co chodzi z tym „zachodem słońca”?
Zdarzają się duże rany, których nie da się wybaczyć w danym dniu (przed
zachodem słońca).
Rany zbyt głębokie i bolesne wymagają dłuższego czasu. Wymagają
procesu przebaczenia. Najgorsze co możemy zrobić to przykryć rany
mrokiem zapomnienia. Czy nosisz w sobie wielkie rany zadane przez
kogoś?
Czy masz w sobie siłę, żeby wybaczyć zadany Ci ból (winę) bliźniemu?
Aby postępować jak miłosierny Bóg, potrzeba siły samego Boga.
Dlatego w imię Jezusa Chrystusa przebaczam… (imię winowajcy) to, że
…………………………………………………………………………………………………………...........
........................................................................................................................

DZIEŃ I: Syr 28,1-7

DZIEŃ VII: Modlitwa powtórkowa

Czy wiesz o tym, że twoje uzdrowienie (fizyczne, duchowe...) jest związane
z przebaczeniem?
……………………………………………………………………………………………….........……………
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

"Odpuść przewinę bliźniemu a gdy błagać będziesz zostaną odpuszczone
ci grzechy”
Czy masz świadomość, że Bóg przebaczy mi grzechy, jeśli ja z serca
przebaczę bliźniemu przewinienia wobec mnie?
Bóg stawia warunek. Przebaczę ci, jeśli ty przebaczysz. Wolność za wolność
– wybór należy do ciebie. Przebaczenie jest decyzją „chcę przebaczyć”,
„przebaczam” i może to być dłuższy proces, ale trzeba zrobić pierwszy
krok. Jeżeli nie potrafisz przebaczyć, zwracaj się do Jezusa (nawet
codziennie) :”Daj mi łaskę abym przebaczył”.
„Jeśli żywię złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będę
uzdrowienia”

DZIEŃ II: Mt 18,21-35
„Panie ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?”
Odpowiedź Jezusa jest konkretna i brzmi w oryginale „siedemdziesiąt razy
po siedem” czyli 490 razy. Łatwiej byłoby mi przebaczyć, gdyby osoba,
która wobec mnie zawiniła, przyszła przeprosić. Przebaczenie ma być
bezwarunkowe. Czy potrafisz to zrobić? Jakie stawiasz warunki?
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„Panie okaż mi swoją cierpliwość, a wszystko Ci oddam”.

DZIEŃ IV: Łk 6,37-38

Nasz dług wobec Pana Boga został przedstawiony jako wartość 10 tysięcy
talentów tj. wartość 342 ton złota! Wielkość ogromna. Współsługa winny
był 100 denarów tj. równowartość 100 dniówek roboczych. Jak niewielki
jest dług współsługi (nasz dług) w porównaniu z długiem każdego z nas
wobec Boga.

„Nie sądźcie..,
odpuszczone..”

„I uniósł się gniewem Pan jego i kazał wydać go katom, dopóki nie odda
całego długu”
Jeśli nie okażę miłosierdzia, to popadnę pod sprawiedliwość. Czy nie lepiej
spłacić stosunkowo niewielki dług wobec bliźniego (jakim jest
przebaczenie) niż być oddany w ręce sprawiedliwości a dług spłacać już tu
na ziemi lub w wieczności?
……………………………………………………………………………………………………….........……
.........................................................................................................................

DZIEŃ III: Mk 11,24-25
"A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie..."
Jednym z warunków spełnienia próśb na modlitwie jest wiara w to, że
otrzymam to o co proszę. Czy nie zapominasz o przebaczeniu, gdy stajesz
do modlitwy prosząc Boga o spełnienie Twoich próśb?
Czy jest w Tobie nawyk, praktyka przebaczenia z serca bliźniemu, który
przeciw Tobie zawinił? Prawda o nas jest taka, że jak nas często i boleśnie
ranią inni, tak samo i my ranimy innych.
…………………………………………………………………………………………………………….........
.........................................................................................................................
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Wymienione są tutaj trzy podstawowe, niewłaściwe zachowania, z którymi
borykamy się wobec siebie nawzajem.
Czy wyznajesz ewangeliczną zasadę „Czyń tak, jakbyś chciał, aby wobec
ciebie czyniono?” Stań z boku i przypatrz się sobie, jaki jesteś? Czy masz
serce skłonne do przebaczenia?
Czy masz świadomość, że przebaczając innym nie tylko uzyskujesz wolość,
ale również zwracasz ją osobie, która Cię zraniła?
Przepraszam Cię za to, że osądzałem (potępiałem), za to, że.........................
……………………………………………………………………………………………….......………………
DZIEŃ V: Łk 15,11-24
"Zabiorę się i pójdę do mego ojca..."
Młodszy syn posiadał zdrową rodzinę, w której panowały relacje miłości,
szacunek i dobrobyt, mówiąc najogólniej było mu w niej dobrze.
A jednak zabrawszy wszystko odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił
majątek. Stał się bankrutem, sięgnął dna.
„Dalekie strony” w niektórych tłumaczeniach oznaczają krainę, w której
wszystko było odwrotnie, „na opak”, nie tak jak w domu Ojca.
Jak postępuje Ojciec? Jakie jest Jego serce? Czy wierzysz, że zawsze masz
szanse powrotu do Ojca, do rodziny dzieci Bożych, gdzie wszystko jest tak
jak trzeba, na swoim miejscu?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

