
                                        Przebaczenie 

I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy .
Czy potrafimy w pełni odpuścić naszemu winowajcy sercem nie ustami .
W wykładzie modlitwy Pańskiej   św. Augustyn  zwrócił uwagę ,,Bywa i tak 
że człowiek odpuszcza ustami ,ale nie sercem ,nie lękając się oczu Bożych 
'' Do przebaczenia  sercem potrzeba nawrócenia -  przemiany której często
brak i gestu  pojednania .Zatem rozdarcie człowieka trwa .
Ile razy przebaczać ?  kiedy już wszystkie usprawiedliwienia i cierpliwość 
się skończyła, jak długo godzić na przekraczanie granic przez krzywdziciela 
? Co zrobić by przeszkody i ograniczenia do pojednania usunąć .''Jezus 
zachęca nas do odważnego otwarcia się na moc przebaczenia, ponieważ 
nie wszystko w życiu jest rozwiązywane przez sprawiedliwość, jak wiemy. 
Potrzeba tej miłości miłosiernej,,. Papież Franciszek 
Zadając pytanie ile razy mamy przebaczać stajemy   się Piotrem   
pytającym  «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy 
przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, 
że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.  (Mat 18 ,21 -22) 
Mowa o przebaczeniu wzajemnym nieograniczonym  i dalszej relacji z 
bliźnim w teraźniejszości . Przebaczenie staje się jedną z dróg wyzwolenia 
samego siebie .Jezus  na drodze pojednania daje dalej  radę  ,,I nie 
sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie 
potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia.'' (Ewangelia Łukasza 
6,37)  ''Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce ,,(EF 4 26) chodzi 
oto by w swym sercu nie zatrzymywać gniewu,  nie osądzać i potępiać . W 
całym dramacie rozdarcia   człowieka w jego braku  przebaczenia i 
pojednania człowiek zapomina  o miłości. Miłość Boga do każdego trwa 
nie można o tym zapomnieć. To Bóg przez miłosierdzie swoje przebacza 
grzechy każdemu .  Boże  Miłosierdzie i Jego miłość  prowadzi dalej przez 
przebaczenie do pojednania , z Bogiem ze sobą  samym  oraz  z drugim 
człowiekiem .O tym wspomina św,Franciszek    ,,I odpuść nam nasze winy: 
przez Twoje niewysłowione miłosierdzie, przez moc męki umiłowanego 
Syna Twego i przez zasługi, i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i 
wszystkich wybranych Twoich.  Jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom: a czego nie odpuszczamy w pełni, Ty, Panie, naucz nas w 



pełni odpuszczać, abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjaciół i 
modlili się za nich pobożnie do Ciebie, nikomu złem za złe nie oddając (Rz 
12, 17), i abyśmy starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą .I nie wódź 
nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe. Ale nas zbaw 
ode złego: przeszłego, obecnego i przyszłego.''
Przebacz i módl się za swych prześladowców  modlitwa jest lekarstwem na
rany i otwiera bramy przebaczenia .
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