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Czy można mi przebaczyć?

Dawid, król Izraela, postąpił bardzo źle. Miał 
romans z zamężną kobietą, a potem kazał zabić jej 
męża, aby zatrzeć ślady. Przepełniony poczuciem 

winy, wołał do Boga:

Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według 
wielkiej litości swojej zgładź występki moje!  Obmyj mnie 
zupełnie z winy mojej I oczyść mnie z grzechu mego! Ja 
bowiem znam występki swoje I grzech mój zawsze jest 
przede mną.—Psalm 51:1-3

Niezależnie od tego czy w dużych czy w małych 
sprawach, uczciwie musimy przyznać, że wszyscy 
narozrabialiśmy Wszyscy zmagamy się z poczuciem 
winy i porażki. Czy postępowanie Dawida było 
niewybaczalne? Tuszowanie romansu morderstwem; 
z pewnością jest to zbyt wiele, czyż nie? Nie według 
Boga. Biblia mówi nam, że ci, którzy szczerze 
przeproszą Boga i wrócą do Niego w posłuszeństwie, 
znajdą prawdziwe przebaczenie.
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Ale co z tymi, którzy nie mogą otrząsnąć się z 
przeszłych błędów lub czynów? Czy jest nadzieja dla tych, 
którzy nienawidzą się z powodu tego, co zrobili?

A co ze wstydem i bólem, który wysysa z nas życie? 
Czy posunęliśmy się już „za daleko”? Czy naprawdę Bóg 
wybaczy każdemu—nawet najgorszemu?

POCZUCIE WINY. Nasze poczucie winy pojawia się 
na szereg różnych sposobów. Na przykład, zanim Dawid 
przeprosił Boga za romans i morderstwo, doświadczał 
cierpień fizycznych i emocjonalnych. Tak opisał, jak jego 
poczucie winy oddziaływało na niego:

Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania 
przez cały dzień . . . Siła moja zanikła jak podczas upałów 
letnich . . .—Psalm 32:3-4

Poczucie winy może oddziaływać na nas fizycznie. 
Może prowadzić do choroby, wyczerpania, braku snu 
(lub koszmarów/powracających wspomnień), stresu lub 
innych tego typu rzeczy. Poczucie winy może kontrolować 
nasze umysły sprawiając, że czujemy się przygnębieni, 
zagniewani, samotni lub bezwartościowi. Również może 
przyczynić się do zerwania relacji, gdyż obwiniamy innych, 
irytujemy się z ich powodu i ciężko jest nam się otworzyć.

Poczucie winy  wpływało na całe życie Dawida. Jednak, 
on zawołał do Boga i znalazł przebaczenie. Był w stanie 
pójść dalej—z bliznami, ale pełen nadziei.

Z pewnością Dawid posunął się „za daleko,” aby prosić 
o przebaczenie? Czy nie okazałby większego szacunku 
dla swoich ofiar odmawiając miłosierdzia i raczej powoli 
umierając w nienawiści do siebie? Nie według Biblii.
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Czy posunęliśmy za daleko, 
aby otrzymać przebaczenie?

J eśli uważasz, że posunąłeś się za daleko, jest 
nadzieja. Bóg chce, abyśmy wiedzieli, że On może 
wybaczyć wszystkie rzeczy, które nas prześladują.

Biblia mówi, że Bóg przebacza tym, którzy 
prawdziwie żałują tego, jak żyli. On nie musi wybaczyć—
ale obiecuje wybaczyć.

Przyjrzyjmy się, jak bardzo Bóg osobiście cierpiał, aby 
nam przebaczyć, nawet pomimo tego, że nie zasługujemy 
na nie. W Swojej miłości, Bóg znalazł sposób, aby ukarać 
nas za nasze nieprawości (tak, jak zasługujemy), a mimo to 
nadal zaoferować przebaczenie nawet najgorszym z nas.

BOŻY GNIEW. Nie lubimy rozmawiać o Bożym 
gniewie. Ale musimy go zrozumieć, jeśli chcemy 
zrozumieć Boże przebaczenie.

Bóg stworzył nas do życia z Nim. Ale my wolimy żyć bez 
Niego, robiąc własne rzeczy, żyjąc własnym życiem, ustalając 
własne priorytety i ceniąc siebie wyżej od Niego. I wszyscy 
jesteśmy winni. Wszyscy ignorujemy Boga, naszego Stwórcę, 
a przez to ranimy Go, krzywdzimy innych i postępujemy 
egoistycznie. To jest to, co Biblia nazywa grzechem. Grzech 
gniewa Boga. Ale ten gniew to nie jest nieprzystępność lub 
niezrównoważona wściekłość kogoś, kto czuje, że został 
zignorowany. Jest to słuszny i prawidłowy gniew Boga, który 
postrzega wszystko, co nie jest zgodne z Jego doskonałymi 
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drogami, jako niedopuszczalne. Jego doskonała wola dotycząca 
nas jest doskonała i dobra. Jednak czyniąc rzeczy bez Niego, 
pokazujemy, że postrzegamy nasze drogi za ważniejsze niż Jego.

Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone 
serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i 
objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda 
każdemu według uczynków jego . . . tych zaś, którzy o 
uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, 
a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, 
utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, 
który popełnia złe.—Rzymian 2:5-9

Gniew Boga nie jest zaprzeczeniem Jego miłości. On za 
bardzo troszczy się o nas, aby po prostu zignorować szkody, 
które wyrządzamy sobie i innym. On troszczy się na tyle, 
aby gniewać się z powodu naszego grzechu; On troszczy się 
na tyle, aby coś z tym zrobić.

Nawet mimo tego, że zasługujemy na gniew i sąd Boży, 
Jezus nie przyszedł na ziemię, aby sądzić. On przyszedł, 
aby zbawić nas od grzechu i od gniewu Bożego. Jezus 
powiedział: „Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził 
świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy 
w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest 
osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego 
Syna Bożego” (Ew. Jana 3:17-18). Jeśli zasługujemy na Boży 
gniew, to jak Jezus może obiecywać, że nas uratuje?

BOŻA SPRAWIEDLIWOŚĆ. Nie podoba nam się kiedy 
przestępcy nie są ukarani. Jeśli, na przykład, dziecko 
zostanie zamordowane, to chcemy, aby winna osoba 
zapłaciła za to. Bóg mówi:
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Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by 
rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, 
razem stali się nieużytecznymi.—Rzymian 3:10-12

Jeśli wina jest po naszej stronie, to jak Bóg może nam 
wybaczyć? Tylko źli sędziowie pozwalają winnym ludziom 
odejść bez kary. Jeśli my nie płacimy za nasz grzech, to kto 
to robi? Jest tylko jedna inna osoba, która może zapłacić za 
wszystko, co zrobiliśmy źle.

Wielkim kosztem samego Siebie, Bóg zapłacił cenę za 
nasze grzechy. W akcie wspaniałego poświęcenia, Jezus 
stał się człowiekiem na ziemi, aby umrzeć za nas. Rzymscy 
oprawcy ukrzyżowali jedynego Syna Bożego. Nie miał 
żadnego własnego grzechu do zapłacenia; był doskonały! 
Ale w swej doskonałości, zdecydował się wziąć na siebie 
nasze słabości, winy, egoizm, i wstyd.

Kiedy to się wykonało, Bóg przyjął śmierć Jezusa jako 
„wykonaną” zapłatę za nasze grzechy (Ew. Jana 19:30). Boża 
sprawiedliwość została usatysfakcjonowana. Jezus, nasz 
Stwórca, wziął na siebie nasze grzechy za nas (2 Kor. 5:21), 
wziął na siebie cały Boży gniew wobec nas, umarł na krzyżu 
za nas i został oddzielony od Boga, zamiast nas (Mat. 27:46).

Trzy dni później, Chrystus powstał z martwych. Poprzez 
wyjście z grobu, Jezus pokazał, że kara za grzechy została 
zapłacona w całości. Pokazał też, że nowe, przebaczone życie 
z Bogiem jest rzeczywistością dla każdego, kto Mu zaufa.

Według apostoła Pawła, Bóg jest sprawiedliwy (prawy 
i doskonały), aby usprawiedliwić (nazwać doskonałym) 
każdego, kto zaufa Jezusowi Chrystusowi. Napisał:

Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony 
przed nim żaden człowiek . . . Nie ma bowiem różnicy, gdyż 
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wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni 
darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, 
którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew 
jego . . . aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym 
tego, który wierzy w Jezusa.—Rzymian 3:20-26

BOŻE PRZEBACZENIE. Ponieważ śmierć Chrystusa 
na krzyżu była za wszystkie grzechy, więc jeśli ufamy 
Chrystusowi, to otrzymaliśmy całkowite przebaczenie. To nie 
dotyczy tylko tych rzeczy, które zrobiliśmy źle w przeszłości, 
ale też tych spraw, z którymi zmagamy się teraz—a także 
spraw, z którymi będziemy zmagać się w przyszłości.

Raz na zawsze. W chwili, gdy zaufamy Chrystusowi 
jako Zbawicielowi, jesteśmy wolni od sądu Bożego. Sprawa 
jest rozstrzygnięta: nasz przypadek jest zamknięty, a Bóg 
nie będzie otwierał akt naszej winy ponownie. Bóg nigdy 
nie będzie nas oskarżał, ponieważ nasze grzechy zostały 
osądzone i ukarane w Chrystusie.

Bóg, przez swoją własną moc, oczyszcza nas z wszelkich 
zarzutów. Bóg „tego, który nie znał grzechu [Chrystusa], 
za nas grzechem uczynił, “ (2 Kor. 5:21), abyśmy mogli być z 
Bogiem ponownie.

Czy to znaczy, że już nie jesteśmy odpowiedzialni za 
to, co czynimy źle? Jego przebaczenie nie oznacza, że nie 
będzie konsekwencji naszych działań (Gal. 6:7). Kiedy czynimy 
złe rzeczy, popełniamy błędy i krzywdzimy ludzi, nadal 
będziemy musieli żyć ze skutkami tych czynów. Ale ci z 
nas, którzy zaufaliśmy Chrystusowi, nigdy nie będziemy 
potępieni za nasze grzechy. Dlatego Paweł mógł napisać:

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem 
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu 
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też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, 
i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.—Rzymain 5:1-2

Słowo usprawiedliwieni opisuje status osoby, która 
zapłaciła pełną karę za swoje nieprawości. W tym 
przypadku, Chrystus zapłacił karę za nas.

W rezultacie, Bóg mówi do tych, którzy zaufali 
Chrystusowi (czy też mają „wiarę” w Niego): „Twoje grzechy 
zostały zapłacone. Mój Syn umarł za ciebie. Tak więc, w Nim 
jesteś prawy i nieskalany przede Mną. Przebaczone są ci 
wszystkie grzechy w ‘raz na zawsze’ zapłacie!”.

Całkowite. „Błogosławieni, którym odpuszczone, są 
nieprawości i których grzechy są zakryte;. Błogosławiony 
mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta.” (Rzymain 4:7-8).

Odpuszczone. Młody alpinista wspina stromym szlakiem 
z ciężkim plecakiem. Słabnie, zwalnia i spada w dół. Wtedy 
starszy wspinacz opuszcza się z powrotem, zdejmuje ciężar 
z jego pleców i sam go zakłada na ramiona. Młody turysta 
czuje się wolny i rozpoczyna wspinaczkę z nową energią. 
Słowo „odpuszczone” oznacza „zdjęte i poniesione”. To 
właśnie się dzieje, gdy przyjmujemy Boże przebaczenie. On 
zabiera nasze niepowodzenia i winy i kładzie je na Chrystusa.

Zakryte. To oznacza, że nasze nieprawości są zakryte 
na zawsze. Nie musimy się martwić o  konfrontację z tymi 
grzechami. Nie zobaczymy ich ponownie. Nie będziemy 
sądzeni za nie.

Grzechu nie poczyta. Bóg stawia nasze grzechy na konto 
Chrystusa. On nie będzie trzymał naszych grzechów przeciwko 
nam. Zamiast tego umieszcza doskonałą sprawiedliwość Jezusa 
na naszym koncie. Bóg patrzy na nas jako na Jego idealne dzieci!

Kiedy przyjmujemy Jego przebaczenie,  Bóg przyjmuje, że 
wszystkie grzechy zostały spłacone w całości. Chrystus staje się 
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naszym Zbawicielem i naszym orędownikiem  w niebie (1 Jana 
2:1). On jest naszą tarczą, chroniącą nas przed oddzieleniem 
kiedykolwiek od miłości Boga (Rz. 8: 28-39).

Musimy jednak pamiętać, że to przebaczenie jest 
dane tylko tym, którzy ufają Jezusowi. Tak jak lekarstwo, 
przebaczenie nie jest skuteczne, dopóki nie zostanie przyjęte.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Bóg opisuje 
przebaczenie, które Ci oferuje? Poproś kogoś w kościele, aby 
pomógł Ci w rozważeniu tych wersetów w Biblii: • Ew. Jana 
3:16; 5:24; 11:25 • Rzymian 1:16; 5:1; 10:11

Ludzie, którym wybaczono wciąż potrzebują 
Bożej dyscypliny
Umierając za nas na krzyżu, Jezus zapłacił za wszystkie 
nasze grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Jednak, jako 
chrześcijanie, gdy postępujemy źle i nie poprawiamy się (1 Kor. 
11:31), Bóg karci nas jako kochający Ojciec (zob. Hbr 12, 4-11). To 
jest tak, jakby młody człowiek wziął samochód rodziców na 
przejażdżkę bez zezwolenia. Jego rodzice nie wyświadczą mu 
żadnej przysługi zachowując się tak, jakby nic się nie stało.

W ten sam sposób, Boże karcenie jest dla naszego dobra. 
To nie znaczy, że Bóg już nas nie kocha. To oznacza, że On 
chce nas trzymać blisko Siebie, będąc uczciwym wobec 
naszych błędów, dzięki czemu możemy stale otrzymywać Jego 
przebaczenie i odejść od naszych nieprawości. On nie chce, 
aby poczucie winy nas przytłaczało, ale abyśmy poznawali 
Jego miłość i przebaczenie każdego dnia. Jest to możliwe tylko 
wtedy, gdy spędzamy czas z Nim na modlitwie i czytaniu Biblii.

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i 
sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od 
wszelkiej nieprawości.—1 Jana 1:9
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Co dalej?
„Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie 
się i wierzcie ewangelii.”—Ew. Marka 1:15, podkreślenie autora

Gdy Jezus przyszedł na ziemię, aby umrzeć za nasze 
grzechy,  powiedział, że powinniśmy ufać („wierzyć”) Mu!

Wykonał pracę, aby nas zbawić—my musimy tylko Mu 
zaufać. Ale mówi, że jest jeszcze jedna rzecz, którą mamy 
zrobić: „upamiętać się”.

Upamiętanie. Podstawowe znaczenie słowa „upamiętanie” 
to „zmiana myślenia,” która prowadzi do zmiany w naszych 
wyborach i zachowaniu . Upamiętanie występuje wtedy, kiedy 
zmieniamy nasze przekonania na temat Boga i nas samych. 
Wszyscy nosimy w sobie ciężar win, wszyscy próbujemy 
rozwiązać nasze problemy po swojemu i tak naprawdę nie 
chcemy zaufać i być posłusznymi Bogu. Upamiętanie jest 
wtedy, gdy odwracamy się i jesteśmy skierowani w przeciwną 
stronę. Zamiast próbować radzić sobie na własną rękę, 
mówimy Bogu: „Tak, potrzebuję Cię bardziej niż czegokolwiek! 
Nie chcę już więcej być szefem swojego życia, pogmatwałem 
je. Proszę  wybacz mi i prowadź mnie.”

Upamiętanie jest decyzją, aby zaufać Jezusowi i 
polegać na Nim, a nie na sobie. Jest to nasze uznanie, że 
desperacko potrzebujemy Jezusa!

Być może jesteś pokryty bliznami, które pozostały 
po podjętych decyzjach, relacjach, które zerwałeś lub 
błędach, które popełniłeś. Kiedy patrzysz na swoje życie, 
czy rozpaczliwie pragniesz, aby ktoś Ci pomógł? To jest ten 
moment, gdzie zaczyna się upamiętanie. Powiedz komuś w 
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swoim kościele lub innemu chrześcijaninowi, którego znasz 
o tym, co czujesz. Zapytaj tę osobę dlaczego zdecydowała się 
powierzyć swoje życie Jezusowi i co ta decyzja zmieniła.

Bycie ‘Dobrym’. „Ale co ze wszystkimi dobrymi 
rzeczami, które robię?”—niektórzy ludzie pytają. „Na 
pewno Bogu jest łatwiej mi wybaczyć, kiedy troszczę się o 
innych i robię dobre rzeczy?”

Bez wątpienia, dobre, skupione na Bogu rzeczy, które 
robimy są ważne dla Boga. Ale dobre czyny nie zdobędą 
nam przebaczenia.

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z 
was: Boży to dar;  nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. 
Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie 
Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył 
nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.—Efezjan 2:8-10

Zamiast zdobywać nam przebaczenie, dobre czyny 
są wynikiem przebaczenia! Ci, którzy są zbawieni przez 
wiarę, stają się Bożym „dziełem, stworzonym w Chrystusie 
Jezusie do dobrych uczynków” (w.10). Musimy pamiętać, 
że Bóg przebaczył nam wtedy, gdy jeszcze byliśmy Jego 
nieprzyjaciółmi (Ef. 2: 1) przez śmierć Jego Syna, co oznacza, 
że Boże przebaczenie opiera się tylko na Jego miłości, a nie 
na nas. Jako ludzie, którym  odpuszczono, którzy  „nawrócili” 
w upamiętaniu, dobre uczynki są przejawem naszego nowego 
życia z Bogiem. Pokazują, że teraz On rządzi w naszym życiu, 
że chcemy żyć dla Niego, a nie dla siebie.

Dobrą nowiną Biblii jest to, że przebaczenie przychodzi 
poprzez zaufanie Jezusowi. Nic nie możemy zrobić, aby je 
zdobyć! Wielki koszt tego przebaczenia został zapłacony 
przez samego Boga.
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Przebaczenie—Często zadawane pytania

P rzebaczenie to duży temat. Nie zdziw się, jeśli 
będziesz mieć wiele pytań. Oto kilka dodatkowych 
myśli i fragmentów biblijnych odnoszących się 

do często zadawanych pytań dotyczących przebaczenia. 
Upewnij się, że również zadasz pytania komuś w swoim 
kościele. Taka osoba będzie mogła porozmawiać z tobą 
więcej o prawdzie przebaczenia Bożego.

A co, jeśli nie „czuję,” że Bóg mi wybaczył?
Większość z nas zmaga się z poczuciem winy i wstydu. 
Nawet, jeśli szczerze przeprosiliśmy Boga za to, co 
zrobiliśmy i poprosiliśmy Jezusa, aby był naszym 
Zbawicielem, możemy nie odczuwać przebaczenia. 
Możemy obawiać się, że zostaliśmy odrzuceni przez Boga i 
„za daleko” posunęliśmy się z pewnymi sprawami.

Gdy poczucie winy nas zaatakuje—a tak się stanie—
musimy przypomnieć sobie, że nasze przebaczenie nie 
zależy od tego, jak się czujemy. Stare rany, głupie decyzje 
lub wstydliwe okoliczności mogą pojawić się w naszych 
myślach w jakimkolwiek momencie. I nagle poczujemy 
się bezużyteczne lub okropnie—zakładając, że nikt, a 
zwłaszcza Bóg nie może nam wybaczyć tego, co zrobiliśmy. 
Ale te wspomnienia oraz odczucia, że już nie ma dla nas 
nadziei, nie są prawdą.

Przebaczenie jest czymś co Bóg czyni—i On już to 
zrobił. Jest ono oparte na historycznym wydarzeniu: 
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Jezus Chrystus umierający na krzyżu za nas, a następnie 
powracający do nowego życia z Bogiem. On już zapłacił 
za wszystkie nasze nieprawości i porażki.  Wszystko, co 
możemy zrobić, to po prostu zaakceptować to przebaczenie 
jako fakt. Ono nie jest uzależnione od nas czy od naszych 
odczuć. Ono nie zależy od tego, jak duże czynimy postępy 
z zostawieniem przeszłych błędów. Przebaczenie to jest to, 
co czyni Bóg, kiedy uznaje nas jako czystych i doskonałych, 
ponieważ Jezus wziął naszą karę za nas.

Przebaczenie opiera się na fakcie, nie na uczuciach. 
Więc upewnij się, że przeznaczasz  czas na regularne 
czytanie Biblii. To jest miejsce, gdzie Bóg przypomina 
nam o prawdzie, abyśmy mogli opierać się na Nim,  
a nie na tym jak się czujemy (co łatwo nam przychodzi, 
jeśli nie jesteśmy ostrożni). Oto kilka wersów  
wartych zapamiętania:

Bóg zabiera nasze nieprawości: „Jak daleko jest 
wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze” 
(Psalm 103:12).

Bóg zapomina o naszych upadkach: „ . . . ich grzechu 
nigdy nie wspomnę.” (Jer.31:34).

Bóg anuluje dług naszego grzechu: „Ja, jedynie Ja, 
mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa” 
(Iz. 43:25).

Jeśli Bóg mi wybaczył, to dlaczego wciąż cierpię z 
powodu błędów popełnionych w przeszłości?
To, że Bóg nam wybaczył, nie oznacza, że nie będziemy 
ponosić konsekwencji naszych działań. Być może nigdy 
w pełni nie pogodzimy się z ludźmi, których zraniliśmy. 
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Zadłużenia finansowe nadal będą musiały być spłacone. 
Stare urazy wciąż mogą nas spowalniać. Jednak bez względu 
na to, przez jakie trudności musimy  przejść lub z jakimi 
musimy żyć, możemy robić to z nadzieją. To nie jest tylko 
pobożne życzenie. To jest pewna wiedza, że po śmierci Bóg 
powita nas w niebie jako Jego dzieci.

On obiecuje również wykorzystać nasze błędy ku 
dobremu, gdy pokładamy naszą ufność w Nim. Paweł 
w Liście do Rzymian, mówi „Bóg współdziała we 
wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują” 
(Rzym. 8:28, podkreślenie dodane).

Bóg obiecuje, że nigdy nas nie opuści ani nie 
porzuci (Hebr. 13:5). Należymy do Niego i przez wszystko 
przechodzimy z Nim. Nie musimy znosić żadnego bólu 
ani przechodzić przez żadne próby sami. I wiemy, że nie 
ma osądzania za to, co zrobiliśmy źle. Chrystus wziął 
całą karę za nas. Teraz z ufnością możemy rozmawiać z 
Bogiem i wierzyć, że On pomoże nam w trudnościach, 
przez które przechodzimy dzisiaj.

Czy Bóg naprawdę wybacza ludziom, którzy 
zrobili straszne rzeczy? Na pewno jest już za 
późno, abym przeprosić.
Biblia mówi nam o wielu ludziach, którzy zrobili naprawdę 
złe rzeczy, a jednak Bóg im przebaczył. Te historie są tam 
po to, abyśmy mogli być pewni, że Bóg dotrzymuje swojej 
obietnicy, że wybaczy wszystkie grzechy!  Nigdy nie jest za 
późno. Oto kilka przykładów:

Przestępca skazany. Kiedy Jezus był krzyżowany,  
przestępca,  który obok był poddawany egzekucji zawołał 



[14]   CZY MOŻNA MI PRZEBACZYĆ??

do niego. „[Jezu], wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa.” Nawet  przestępcy, który miał właśnie 
ponieść śmierć, Jezus obiecał przebaczenie: „Zaprawdę, 
powiadam ci: dziś będziesz ze mną w raju” (Łk 23:40-43).

Piotr. Piotr był bliskim przyjacielem Jezusa. Jednak, 
bojąc się o swoje życie, wypiera się nawet znajomości z 
Jezusem, kiedy Ten został aresztowany. Jezus przebaczył 
Piotrowi i posłużył się nim, aby dać początek kościołowi 
(Ew. Marka 14: 66-72; Ew. Jana 21:15-19).

Kobieta przyłapana na romansie. Zgodnie z 
ówczesnym prawem, zasługiwała na śmierć. Ale 
Jezus przebaczył jej grzechy i powiedział jej, aby Go 
naśladowała (Ew. Jana 8:1-11).

Pawel. Wyciągał chrześcijan z domów i ich zabijał. 
W Dziejach Apostolskich 8, stał obok i przyglądał się, 
potakując głową z aprobatą, jak chrześcijanin zostaje 
ukamienowany.  Ale potem poznał Jezusa i spędził resztę 
swojego życia opowiadając innym o Bożym przebaczeniu 
(Dz 8, 9; 1Tm 1:15).

A co z ludźmi, którzy mnie skrzywdzili?
Mówi się nam: „Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, 
serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg 
odpuścił w Chrystusie” (Ef. 4:32). Ten fragment  mówi o tym, 
że jako ludzie, którym przebaczono, mamy traktować innych 
bazując na przebaczeniu, które otrzymaliśmy od Boga. Nie 
musimy już żywić urazy lub pozostawać rozgoryczonymi z 
powodu  tego, ze inni postąpili niewłaściwie wobec nas.

Wybaczenie innym nie jest łatwe ani szybkie. Jest 
to decyzja, którą często musimy podejmować na nowo 
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(zwykle przypominamy sobie o tym za każdym razem, 
gdy druga osoba nas zrani). Pamiętanie o tym, że Bóg 
przebaczył wszystkie nasze przewinienia pomoże nam 
w okazywaniu miłosierdzia innym. A co jeśli oni nie 
zasługują na to? Cóż, czy my zasługiwaliśmy na Boże 
przebaczenie? Nie. Stało się to kosztem Jego Syna. 
Im więcej rozmyślamy nad przebaczeniem, które 
otrzymaliśmy, tym bardziej będziemy w stanie okazać 
przebaczenie, nawet tym, którzy na to nie zasługują.

W zależności od różnych okoliczności, w jakich możemy 
się znajdować, nasze wybaczanie może wyglądać zupełnie 
inaczej. Nie każdy związek może być w pełni przywrócony 
do takiego, jaki był, nawet jeśli przebaczymy tym, którzy 
nas skrzywdzili. Relacje nadal mogą się zakończyć, nawet 
jeśli zaangażowane strony wybaczyły sobie nawzajem 
wszelkie zranienia, które zostały spowodowane.

Czy starasz się komuś wybaczyć? To nie jest podróż, którą 
podejmuje się w pojedynkę. Upewnij się, że powiesz o tym 
komuś w swoim kościele lub bliskiemu przyjacielowi, który 
jest chrześcijaninem. Ta osoba może modlić się z tobą i 
dodawać otuchy podczas pracy nad tym trudnym problemem.

Czy jest coś czego Bóg nie odpuści?
Jezus powiedział, „Dlatego powiadam wam: Każdy 
grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale 
bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. 
A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu 
[Jezusowi],  będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił 
przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w 
tym wieku ani w przyszłym” (Mt 12:31-32).
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Są tutaj dwie główne kwestie, które trzeba rozumieć:

1. Każdy rodzaj grzechu i [obrazy] może być 
wybaczony. Po pierwsze, Jezus mówi nam wyraźnie, 
że wszystkie błędy, porażki i nieprawości (grzech) 
mogą być wybaczone. To jest dobra wiadomość! Nic 
nie możemy zrobić (oprócz „bluźnierstwa przeciwko 
Duchowi”), czego Bóg nie może przebaczyć.

2. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie 
odpuszczone. Więc co to jest? Musimy wiedzieć, 
że Jezus powiedział to wtedy, kiedy rozmawiał 
konkretnie z przywódcami religijnymi, którzy 
publicznie odrzucali Go. Oni mówili, że cuda, które 
Jezus czynił to dzieła diabła, a nie dzieła Ducha 
Świętego, mimo iż dobrze wiedzieli, że to nieprawda. 
Więc jedyną rzeczą, która jest niewybaczalna jest 
odrzucanie Jezusa, który może nam przebaczyć.

Bóg mówi, że chrześcijanie są „zapieczętowani” przez 
Jego Ducha, co oznacza, że należą do Boga (Ef. 1:13). Ale 
„bluźnierstwo przeciwko Duchowi” jest w zasadzie 
odrzuceniem oferty Bożego zbawienia. Bluźnić to 
dyskredytować to, kim jest Bóg, co oznacza, że nie jesteśmy 
zainteresowani, aby należeć do Niego lub otrzymać Jego 
przebaczenie. Tylko ta decyzja jest niewybaczalna. Dla 
tych z nas, którzy oddaliśmy swoje życie Bogu, nic „nie 
jest w stanie oddzielić nas od miłości Boga, która jest 
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzym. 8:39). Nasze 
zbawienie jest zapewnione w wykonanym dziele Chrystusa 
w naszym imieniu!



 Patrząc  
        Głębiej

Seria Patrząc Głębiej oferuje znakomite nauczania biblijne 
dla chrześcijan. Bez względu na to, czy jesteś młodym 
chrześcijaninem, czy też dojrzałym wierzącym, mamy szereg 
krótkich rozważań biblijnych na wiele ważnych tematów i pytań.

W Our Daily Bread Ministries, naszą misją jest uczynić 
zmieniającą życie mądrość Słowa Bożego zrozumiałą 
i dostępną dla wszystkich. Pragniemy  pomóc naszym 
czytelnikom przybliżyć się do Boga oraz dzielić się 
swoją wiarą w Niego z tymi, których znają. Prosimy o 
udostępnianie artykułów z serii Patrząc Głębiej tym, którzy 
mogą z nich skorzystać na naszej stronie internetowej 
codziennychleb.org.

Wszystkie nasze zasoby są dostępne dla wszystkich, bez 
konieczności przekazywania darowizn. Jednak, gdybyś chciał 
wspierać Our Daily Bread Ministries finansowo, możesz 
zrobić to klikając na poniższy link.

PRAGNĘ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

http://codziennychleb.org/
http://codziennychleb.org/darowizny/
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