
PRZEBACZENIE

PRZEBACZENIE
Tom 14, Numer 2 

W numerze:

Strona 2: Boży akt przebaczenia
Boży akt przebaczenia dostępny dla nas poprzez śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa umożliwia nam wzrastanie w jedności i duchowej dojrzałości z 
Nim.

Strona 7: Boży charakter naszym miejscem odpocznienia
Nasze przebaczenie jest oparte na Bożej łasce i miłosierdziu, anie na czymś, co 
my możemy zrobić czy powiedzieć. On jest podstawą naszego pokoju.

Strona 11: Moc krwi Chrystusa do oczyszczenia sumienia
Oczyszczenie może nastąpić tylko w jeden sposób —poprzez krew ofiarowanego 
Baranka, który gładzi grzechy świata.

Strona 13: Boże odnawiające miłosierdzie
Kiedy potrzebujemy przebaczenia, to Bóg w Swojej miłości robi kroki potrzebne 
do przywrócenia nas do społeczności z Nim.

Strona 16: Wielka odpowiedzialność tych, którym przebaczono
Ci, którym zostało okazane miłosierdzie Boże teraz mają obowiązek okazywać 
miłosierdzie i przebaczenie tym. którzy również potrzebują tego samego 
przebaczenia.

„Jeżeli będziesz zważał na winy Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest 
odpuszczenie, aby się Ciebie bano." — Psalm 130:3,4
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„Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, 
w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów" (Kolosan 1:13,14).
Wolność komunikowania się z naszym kochającym Ojcem niebiańskim poprzez modlitwę 
jest najwspanialszym darem. Jest to dar, który nigdy nie przestaje mnie zachęcać, abym 
wykorzystywał każdą możliwość, żeby przebywać w tym zapachu atmosfery przytulenia 
w  Bożej  miłości.  W  tej  atmosferze  komunikowanie  się  z  Bogiem  przez  modlitwę 
pomiędzy tym, któremu przebaczono i  Przebaczającym jest najbardziej  intensywne. W 
takich  chwilach  ogrom  przebaczenia  Ojca  napełnia  mnie  podziwem,  kiedy  obecność 
Bożej świętości pokazuje mi okropną naturę mojego grzechu, który dzieło Chrystusa i 
miłość Ojca zabrały ode mnie. Raduję się z tego, że jestem zaakceptowany, uwolniony, 
otrzymałem przebaczenie i kocha mnie święty Bóg.

Prawdziwe  przebaczenie  dla  mnie  jest  najwspanialszym  wyrażeniem  łaski 
udzielanej  dla  nas  wszystkich  w  Chrystusie  przez  naszego  kochającego  Ojca 
niebiańskiego.  Wierzę,  że  możemy to  śmiało  uznać  jako  ozdobę  i  błogosławieństwo 
najwyższego rzędu. Przebaczenie jest godne tego stwierdzenia, ponieważ jego owoc ma 
cudowne  zdolności,  aby  przekształcać  i  ożywiać  nasze  relacje  z  Bogiem  i  naszymi 
bliźnimi i w zdumiewający sposób rozwiązać wewnętrzne konflikty w sercu, umyśle i w 
ciele.  Prawdziwe  przebaczenie  dosłownie  uwalnia  duszę  człowieka.  Przebaczenie 
uzyskane dzięki zadziwiającej ofierze miłości Chrystusa czyni nas wolnymi, aby żyć jako 
dzieci  Ojca,  niezawstydzeni  i  usprawiedliwieni.  Przebaczenie  jest  rzeczywiście 
najwspanialszym darem,  gdyż  nie  pochodzi  ono  z  uczynków,  ale  przez  Bożą  łaskę  i 
miłość.

W moim życiu często uderzały mnie wielkie trudności jakie mają niezbawieni w 
zrozumieniu pełni tego biblijnego przebaczenia. Nawet często wydaje się, że zrozumienie 
przebaczenia z powodzeniem omija te zgubione dusze, które nie mogą zrozumieć Bożej 
miłości  do nich.  Chociaż,  kiedy spoglądam wstecz  na zapisy historii  świata  to  widać 
wyraźnie,  że przebaczenie nigdy nie było uznawane jako cnota przez żadne pokolenie 
kultury pogańskiej. Czy dzisiaj jest inaczej?

Prymitywny pogląd na przebaczenie

W dawnym pogańskim świecie przebaczenie było uznawane jako słabość zarówno jeżeli 
chodzi  o  przyjmowanie  przebaczenia  jak  i  prośba  o  przebaczenie.  Nawet  w  Starym 
Testamencie  rzadko  czytamy o  przebaczeniu  wzajemnym pojedynczych  osób.  W tym 
okresie historii narodu Izraelskiego przebaczanie wrogom, szukanie pokoju z nimi albo 
nawet życzenie dobra dla nich nie było uważane za coś właściwego (5 Mojż. 23:6).

Ich postawa w sprawie przebaczenia w wielu względach była taka sama jak w 
świecie  pogańskim  wokół  nich,  co  Jezus  skutecznie  podkreślił,  kiedy  powiedział: 
„Słyszeliście,  że  powiedziano:  będziesz  miłował  bliźniego  swego,  a  będziesz  miał  w 
nienawiści nieprzyjaciela swego"(Mateusza 5:43). Ogólnie w tym okresie przyjaciele
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byli miłowani a nieprzyjaciele nienawidzeni. Urazy były chowane w stosunku do tych, 
którzy spowodowali zranienie, albo byli winni czegoś, co mogło wynagrodzić tylko pełne 
zadośćuczynienie albo poprzez krew, albo środki materialne.  Normą była zemsta a nie 
pojednanie. Szukanie albo udzielanie przebaczenia było rzadkością.
Wystarczy popatrzeć na kultury regionów środkowego wschodu w tamtych czasach, aby 
zobaczyć  graficzne  przedstawienie  tej  postawy  w  codziennym  życiu  ludzi  i  ich 
przywódców.

W  Hebrajskich  słowach,które  są  ogólnie  utożsamiane  z  nauką  Starego 
Testamentu  na  temat  przebaczenia  i  zostały  potem  przetłumaczone  „Przebaczenie", 
oznaczają „podnieść", „nieść lub wspierać", albo „zgładzić." Każdy z nas może „przyjąć" 
grzech przez nasze czyny, kiedy wina albo kara za grzech jest „przyjmowana" i „niesiona" 
przez grzesznika lub zastępcę (3 Mojż. 10:7; Izajasz 53:4). Ale tylko Bóg może „zdjąć" 
czy „zabrać" nasze grzechy.

Tutaj widzimy podstawę Starotestamentowego przebaczenia i wybaczenia. Tylko 
Boży akt zgładzenia grzechu, który czyni nas winnymi, umożliwia przebaczenie. Tylko 
Boże działanie uwalnia nas od winy i sprawiedliwej kary.
„Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę"(Jeremiasz 31:34).

Boże przebaczenie jest  naprawdę zadziwiające dla umysłu człowieka, bo jego 
rezultatem jest  całkowite  usunięcie  wszelkich  barier  między  Bogiem i  człowiekiem i 
przywrócenie  relacji,  jakie  istniały  zanim  człowiek  zgrzeszył;  i  Bóg  już  więcej  nie 
wspomina  winy.  Szczególnie  to  całkowite  wymazanie  z  Bożej  pamięci  jest  aspektem 
Bożego przebaczenia,  które jest  często czymś nieznanym dla pogańskiego umysłu jak 
również dla wszystkich, którzy nie mają odnowionej relacji z Ojcem poprzez zbawienną 
łaskę Chrystusa.
Chociaż  to  boskie  przebaczenie  jest  dostępne  dla  wszystkich,  to  ważne  jest,  abyśmy 
pamiętali  iż  przebaczenie  niekoniecznie  usuwa  wszystkie  naturalne  konsekwencje 
naszego  grzechu.  Tak  jak  to  było  z  Dawidem,  kiedy  zgrzeszył  z  Batszeba  i  został 
skonfrontowany z tym grzechem przez proroka Natana. Wyznanie grzechu przez Dawida 
Bogu  zapewniło  Boże  przebaczenie  tego  grzechu.  Chociaż  grzech  Dawida  został 
„usunięty" i kara śmierci została unieważniona, on jednak musiał ponosić konsekwencje 
swojego grzechu.  Owoc jego grzechu,  syn,  który był  produktem tego grzechu,  musiał 
umrzeć (2 Samuela 12:13,14,18). Tak jak z mordercą, jego grzech może być przebaczony 
przez Boga, ale on musi ponosić konsekwencje swojego grzechu i odsiedzieć wyrok jaki 
otrzyma.

Przebaczenie oparte na krwi

„A według Zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi 
nie ma odpuszczenia" (Hebrajczyków 9:22).

„W Nim mamy odkupienie przez krew Jego,  odpuszczenie grzechów, według 
bogactwa  łaski  Jego,  której  nam  hojnie  udzielił  w  postaci  wszelkiej  mądrości  i 
roztropności" (Ef. 1:7,8).

Od nadania Zakonu, przebaczenie,  przyjęcie lub zmazanie grzechu było ściśle 
związane z i zrozumiane jako całość systemu Lewickiego dotyczącego krwawych
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ofiar przebłagania (3 Mojż. 4:20,26 itd.). Nie zamierzam w pełni badać tego zagadnienia 
w tym rozważaniu, a jedynie wspomnieć, że pod zakonem przebaczenie było uzyskiwane 
na podstawie ofiary krwawej.
Dzięki  Bogu,  że  Jego  przebaczający charakter  pozostaje  niezmienny,  więc  w  nowym 
przymierzu  ta  zasada  nadal  obowiązuje.  Ale  teraz  przebaczenie  jest  udzielane  na 
podstawie krwi ofiarowanej przez naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu 
Golgoty.

Przebaczenie prowadzi do uświęcenia

„Albowiem  jedną  ofiarą  uczynił  na  zawsze  doskonałymi  tych,  którzy  są  uświęceni." 
(Hebrajczyków 10:14).

Ofiara Jezusa umożliwiła  nam nie tylko przebaczenie,  ale również możliwość 
całkowitej  wewnętrznej  przemiany  na  podobieństwo  Jego  charakteru.  Poprzez 
dokończone dzieło na krzyżu On nie tylko poprawił to, co było złe, ale poprzez całkowite 
zgładzenie  grzechów  naszej  przeszłości  i  nie  wspominanie  ich  więcej,  uczynił  nas 
nowymi, świętymi i wolnymi od ciężaru przeszłości. Poprzez swoje ciało i krew otworzył 
drogę, na której możemy wejść do nowego życia w Jego wspaniałym królestwie, aby żyć i 
mieszkać poprzez przemienienie naszego umysłu zgodnie z Bożą wolą.

,Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam 
grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości" (1 Jana 1:9).

Przebłagalna ofiara Chrystusa była złożona raz na zawsze, abyśmy mogli trwać 
w naszej odnowionej społeczności z Bogiem Ojcem. Ale my wszyscy jesteśmy w drodze. 
Rozpoczynamy naszą  drogę  jako  nowo  narodzone  niemowlęta  w  tym  nowym  życiu. 
Pomiędzy początkiem i pełną przemianą, która jest naszym celem, przechodzimy przez 
wiele ognistych doświadczeń i ucisków, w których czasem potykamy się i upadamy, ale 
nawet w tym Bóg dał nam sposób odnowy i podniesienia się na nowo.

Boże Słowo mówi nam, że mamy wyznawać nasze grzechy; i jest dana obietnica, 
że Bóg nam przebaczy i potem kontynuuje działanie poprzez osobę Ducha Świętego, aby 
nas oczyszczać od wszelkiej nieprawości. Duch Święty będzie kontynuował swoje dzieło 
podnoszenia nas „dotąd, aż dojdziemy do jedności w wierze i poznania Syna Bożego i 
staniemy  się  dojrzałymi,  osiągając  pełnię  Chrystusową",  co  jest  powtarzane  w 
apostolskim celu (Efezjan 4:13).

To  Boże  przebaczenie  otwiera  nasze  życie  na  Jego  wewnętrzne  upiększanie. 
Kiedy pozwolimy My działać w nas, to Bóg czyni cuda i uwalnia nas od wszystkiego, co 
mogłoby hamować nasz postęp w Jego rękach. Ze względu na Boży cel w tym, Nowy 
Testament  przedstawia  konieczność  przebaczania  innym.  Dlatego,  że  nieprzebaczające 
serce skutecznie blokuje tę służbę, gdyż walczy ono z Bożą wolą. Duch Święty nie może 
budować tego, co jest sprzeczne z sercem Boga Ojca.

Przebaczanie innym

„I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój 
niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu" (Mateusza 
18:34,35).
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W  całkowitym  kontraście  do  tego  co  było  przedtem  Jezus  nauczał,że 
przebaczenie musi być udzielane nie tylko darmo bez rezerwy i ograniczania (Łukasza 
17:4),  ale  również,  że  nieprzebaczający  duch  ma  być  uważany  jako  przestępstwo 
przeciwko Bogu, które nie będzie przebaczone (Mat. 18:34,35). Musimy również zwrócić 
uwagę,  że  kiedy Piotr  przyszedł  do  Jezusa  i  pytał:  „Panie,  ile  razy mam przebaczyć 
mojemu bratu, kiedy zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?" Odpowiedź Jezusa 
pokazała wyraźnie, że nie ma formuły, ani określonej zasady dla przebaczenia z serca, 
kiedy  powiedział:  „Powiadam  ci,  nie  siedem  razy,  ale  siedemdziesiąt  siedem  razy" 
(Mateusza 18:21,22).

Nauka Jezusa ogólnie wskazywała, że twardy, nieugięty duch pogan nie może 
być  widoczny  u  Jego  naśladowców,  ale  starał  się  tego  nauczyć  poprzez  hojną  i 
przebaczającą  naturę  Swojego  Ducha,  która  mogła  powiedzieć  z  otwartym  sercem: 
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią" (Łukasz 23:34). Jak my, którym tak wiele 
przebaczono moglibyśmy chować w sercu nieprzebaczenie względem tych wokół nas, bez 
względu na to ile nam wyrządzili złego?

„Jeśli  tedy  ktoś  zasmucił,  to  nie  mnie  zasmucił,  lecz  poniekąd  —  by  nie 
powiedzieć za wiele — was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona 
przez  większość,  tak,  że  przeciwnie,  wy  raczej  powinniście  przebaczyć  mu  i  dodać 
otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście 
postanowili okazać mu miłość" (2 Kor. 2:5-8).

Ta sytuacja w Koryncie była bardzo poważna i dała apostołowi Pawłowi powód, 
aby łagodnie,  lecz pozytywnie zachęcić zbór,  aby nawet niepokutującemu bratu,  który 
popadł  w  poważny grzech  okazać  taką  samą  łaskę,  współczucie  i  charakter,  którego 
oczekujemy od tych, którzy są w kościele Chrystusa, kiedy napisał do nich takie słowa: 
„Znosząc jedni  drugich i  przebaczając sobie nawzajem, jeśli  kto ma powód do skargi 
przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy" (Kolosan 3:13).

Chcę, żebyście zwrócili szczególną uwagę, że zarówno w 2 Koryntian i Kolosan 
3 rozdział, pokuta nie jest podana jako warunek udzielenia przebaczenia, ani też nie jest 
postawione wymaganie, aby strony będące w błędzie błagały o przebaczenie.
„Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam 
Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, i 
chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i 
ofiarę Bogu ku milej wonności" (Efezjan 4:32-5:1,2).

Widzę, że obecnie w kościele  jest  wielu takich,  którzy są nadal  zamknięci  w 
legalizmie starego przymierza, a nawet pogańskiej postawy i zrozumienia. Tak często ci 
umiłowani przez Pana potrafią chętnie cytować te wszystkie fragmenty, a pomimo tego 
wyraźnie widać poprzez ich nastawienie i działanie w stosunku do innych, że nie nauczyli 
się poznawać zmysłu Chrystusowego w tej sprawie. Kiedy żądamy pokuty od brata czy 
siostry w rodzinie Pana zanim im przebaczymy, to postawiliśmy się ponad nimi; nasza 
pycha, a nie Chrystus jest na tronie naszego serca. Jesteśmy powołani, aby żyć i działać 
według nowego przymierza w pokorze serca z szacunku dla Chrystusa.
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Znana  historia  uszczypliwie  obrazuje  przebaczenie  w  taki  sposób:  „Zapytano  pewną 
dziewczynkę co to jest  przebaczenie.  Ona dała następującą piękną odpowiedź:  'Jest to 
zapach,  jaki  wydają  kwiaty,  kiedy  je  depczemy.'Dla  miłosiernego  chrześcijanina  ten 
zapach sięga daleko, bardzo daleko aż do sądowej stolicy Chrystusowej; chrześcijanin nie 
boi  się  kiedy tam dojdzie."  Ta krótka historia  nie  tylko wyraża piękny aspekt  owocu 
przebaczenia,  ale  również  wskazuje  na  tony  prawdziwego  uwielbienia  w  duchu  i  w 
prawdzie, które ja uważam, że wypływają dla Pana z chrześcijańskiego przebaczenia.

Niezmierzona głębia Bożego przebaczenia

Kilka dni temu przyjaciel przypomniał historię napisaną przez jego znajomego, która była 
podobna do historii jaką Jezus opowiedział o synu marnotrawnym. Zakończenie nie było 
jednak  podobne  do  zakończenia  w  historii  Jezusa,  ale  uważam,  że  pomoże  ona 
zilustrować  niezmierną  miłość  i  przebaczenie  w  sercu  Ojca  Boga.  W  tej  historii 
marnotrawny syn również wejrzał w siebie i powraca do domu, ale tu zaczyna się różnica. 
Sparafrazuję  zakończenie  swoimi  słowami.  Kiedy  syn  zbliża  się,  ojciec  woła: 
„Przyszedłeś  do  domu  synu!"  Ojciec  wyciąga  ręce,  żeby  objąć  syna,  ale  syn 
niespodziewanie i szybko robi krok naprzód i uderza ojca prosto w twarz, przewracając 
go. Następnie kopie go brutalnie i rabuje ojcu wszystko, co ten posiada i szybko wychodzi 
nie  oglądając  się  za  siebie.  W  międzyczasie  ojcu  udaje  się  podnieść  z  ziemi  i 
niezauważony przez  syna,  który odchodzi  od  niego  wyciąga  ręce  i  cicho  wypowiada 
słowa błogosławieństwa, które jest nadal w jego sercu i które chce dać synowi, którego 
kocha.

Bez  relacji  z  żywym  Chrystusem  prawdziwe  przebaczenie  z  serca  jest 
nieosiągalne,  gdyż prawdziwe biblijne przebaczenie można znaleźć tylko na podstawie 
przelanej  przebłagalnej  krwi  Chrystusa,  poprzez  dokończone  dzieło  Krzyża  Golgoty. 
Zadziwiająca łaska przebaczenia płynie tylko poprzez zbawczą relację z Panem Jezusem. 
Przebaczenie  otwiera  nasze  serca  na  Boga  i  Jego  działanie  w  naszym  życiu.  Jest  to 
fundamentalna część procesu pełnego zbawienia. Zostawmy przepisy Zakonu. Uczmy się 
zanurzać  z  przyjemnością  w  pełnię  poznawania  Bożego  przebaczenia  i  tak  samo 
przebaczać! I pamiętaj, „Ten, który rozpoczął dobre dzieło w tobie, doprowadzi go do 
zakończenia, aż do dnia Chrystusa Jezusa" (Filipian 1:6).

,Nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania  
woli jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób  
godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i  
wzrastając w poznawaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego ku  
wszelkiej  cierpliwości  i  wytrwałości,  z  radością,  dziękując  Ojcu,  który  was  zdolnymi  
uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy 
ciemności  i  przeniósł  do  Królestwa  Syna  swego  umiłowanego,  w  którym  mamy 
odkupienie, odpuszczenie grzechów" (Kolosan 1:9-14).

Mikę Barton (2003) 
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PRZEBACZENIE

Boży charakter naszym 
miejscem odpocznienia

Widzieliśmy,  że  pokój  grzesznika  nie  może  pochodzić  z  niego  samego,  ani  z  jego 
poznania  samego siebie,  ani  z  jego  myślenia  o  swoich  czynach  czy uczuciach,  ani  z 
wierzenia w jego własną wiarę, ani ze świadomości jakichś poprawek starej natury.
Skąd więc ma on pochodzić? Jak on go może otrzymać?

Może to pochodzić jedynie od Boga, to znaczy, że może go otrzymać poprzez 
POZNANIE  BOGA.  Bóg  zapisał  tomy  po  to,  abyśmy  Go  mogli  poznać  i  w  tym 
objawieniu Jego charakteru grzesznik ma znaleźć odpocznienie, którego szuka. Bóg jest 
źródłem naszego pokoju; Jego objawiona prawda jest kanałem, przez który pokój dociera 
do nas; a Jego Duch Święty jest wielkim tłumaczem tej prawdy dla nas. „Pogódź się z 
Nim  i  zawrzyj  z  Nim  pokój"  (Joba  22:21).  Twoje  zaznajomienie  się  z  Bogiem  jest 
pokojem!

Gdyby Bóg nam powiedział,  że  nie  jest  łaskawy,  że  nie  jest  zainteresowany 
naszym powodzeniem i  że nie  ma zamiaru nam przebaczać,  to  nie  moglibyśmy mieć 
pokoju  ani  nadziei.  W  takim  przypadku  nasz  Bóg  uczyniłby  nas  tylko  godnymi 
pożałowania.  Nasza  sytuacja  byłaby  podobna  do  diabłów,  którzy  „wierzą,  ale  drżą" 
(Jakuba 2:19); i czym więcej byśmy wiedzieli o takim Bogu tym więcej byśmy drżeli. Bo 
jaką straszną rzeczą musi być świadomość tego, że ten wielki Bóg, który nas stworzył, 
wielki Ojciec Duchów, jest przeciwko nam a nie po naszej stronie!

Dziwne jest to, że w takim stanie niepokoju jest wielu, którzy wyznają, że wierzą 
w Boga „łaskawego i miłosiernego!" Z Biblią w rękach i krzyżem przed oczami błąkają 
się w stanie ciemności i strachu jak gdyby Bóg objawił się im jako nienawidzący i bez 
miłości. Wydaje się, że wierzą odwrotnie do tego co mówi Biblia odnośnie Boga i że 
przywiązują do krzyża znaczenie odwrotne niż to, co potwierdza ewangelia. Gdyby Bóg 
był cały niezadowolony, a cała Biblia przerażająca, a Chrystus tylko surowy, to ci ludzie 
nie mogli by być w stanie większego zakłopotania i niepewności, niż są.

Jak  to  jest?  Czyż  oni  nie  rozumieją  Biblii  niewłaściwie?  Czy  nie  pomylili 
charakteru  Boga,  patrząc  na Niego  jako na „surowego człowieka" i  „trudnego pana"? 
Czyż nie pracują, aby uzupełnić łaskę Bożą czymś ze swojej strony, jak gdyby wierzyli, 
że ta łaska nie jest wystarczająca w ich przypadku dotąd, aż będą ją mogli przyciągnąć do 
siebie  poprzez  jakieś  gorliwe  działanie,  czy  mroczne  przeżycia,  albo  alarmujące 
przekonania, czy własne duchowe przeżycia?

Bóg przedstawił siebie jako łaskawy: „Bóg jest miłością." On ucieleśnił tę łaskę 
w  osobie  i  dziele  Swojego  umiłowanego  Syna.  Powiedział,  że  ta  łaska  jest  dla 
bezbożnych,  nieświętych,  twardego serca,  martwych  w grzechach.  Czym więcej  więc 
wiemy o tym Bogu i Jego łasce, tym więcej Jego pokój będzie nas wypełniał. Wielkość 
naszych grzechów, ani twardość naszych serc, ani zmienność naszych uczuć, nie będą nas 
mogły zniechęcić ani zabrać pokoju, bez względu na to jak bardzo nas mogą upokorzyć i 
sprawić, że będziemy z siebie niezadowoleni.
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PRZEBACZENIE
Boży charakter naszym miejscem odpocznienia

Poznając Boży charakter

Zobaczmy charakter Boga: święty, a przy tym kochający — ta miłość nie przeszkadza w 
świętości,  ani  świętość  w  miłości;  absolutnie  suwerenny,  a  przy  tym  łaskawy  —  ta 
suwerenność  nie  zawęża  łaski,  ani  łaska  nie  umniejsza  jego  suwerenności;  pociąga 
niechętnych a przy tym nie przeszkadza chętnym, jeżeli są tacy;  ożywia tych, których 
chce, a przy tym nie ma upodobania w śmierci grzesznika; przymusza niektórych, aby 
przyszli, a przy tym zaprasza WSZYSTKICH, aby przyszli z własnej woli!
Spójrzmy na Niego w obliczu Jezusa Chrystusa, gdyż jest On dokładnym wyrażeniem 
Jego osoby i ten, kto widział Jego, widział Ojca. Poznanie tego łaskawego charakteru, jaki 
jest  interpretowany  przez  krzyż  Chrystusa,  jest  prawdziwym  lekarstwem  na  nasze 
niepokoje.

Niedostateczne zapoznanie się z Bogiem leży u podstaw naszego strachu i mroku. 
Wiem, że ciało i krew nie mogą nam objawić Boga i że tylko Duch Święty może nas 
uzdolnić do poznania Ojca lub Syna. Ale nie chciałbym ani na chwilę, żebyście zakładali, 
iż ten Duch jest niechętny, aby działać w was, ani też nie chciałbym was zachęcać do tej 
strasznej myśli, że  wy jesteście chętni, ale  On  nie chce; albo że suwerenność Boga jest 
przeszkodą dla grzesznika i ogranicza Ducha.

Cała Biblia mówi, że jest to absolutnie niemożliwe. Te wielkie prawdy o boskiej 
suwerenności i działanie Ducha nie mogą nas kierować, jak to niektórym się wydaje do 
takiego konfliktu pomiędzy chętnym grzesznikiem i niechętnym Bogiem. Cała Biblia jest 
tak napisana przez Ducha i ewangelia była również zwiastowana przez apostołów, aby 
nigdy  nie  wzbudzać  pytania  dotyczącego  Bożego  pragnienia,  ani  nie  prowadzić  do 
najmniejszego podejrzenia dotyczącego jego gotowości, żeby zaopatrzyć grzesznika we 
wszelką potrzebną pomoc.

Stąd te wielkie prawdy o Bożym wielkim wybraniu i odkupieniu Kościoła przez 
Chrystusa, kiedy czytamy o tym w Biblii, są pomocą i zachętą dla duszy. Ale kiedy są tak 
interpretowane przez wielu jak są, to są postrzegane jako ściany zaporowe, a nie drabiny 
do pokonania tych wielkich ścian odgradzających, zbudowanych z niechęci człowieka i 
niecierpliwe dusze zostają zamknięte w metafizycznych pytaniach i zawiłościach własnej 
sprawiedliwości,  z których może nie być wyjścia,  z wyjątkiem tego, kiedy weźmiemy 
Boga za słowo.

W Biblii Bóg objawił siebie. W Chrystusie dokonał tego najwyraźniej. Uczynił 
tak, abyśmy nie mieli wątpliwości co do Jego charakteru odnośnie człowieka.

Osoba  Chrystusa  jest  objawieniem  Boga.  Dzieło  Chrystusa  jest  objawieniem 
Boga.  Słowa  Chrystusa są objawieniem Boga. On jest w Ojcu, a Ojciec w Nim. Jego 
słowa i dzieła są słowami i dziełami Ojca. W żłobku On nam pokazał Boga. W synagodze 
w Nazarecie On nam pokazał  Boga.  Przy studni Jakuba On nam pokazał  Boga.  Przy 
grobie Łazarza Ona nam pokazał Boga. Na Górze Oliwnej, kiedy płakał nad Jerozolimą 
pokazał nam Boga. Na krzyżu On nam pokazał Boga. W grobie On nam pokazał Boga. W 
Swoim zmartwychwstaniu On nam pokazał Boga.
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PRZEBACZENIE
Boży charakter naszym miejscem odpocznienia

Jeżeli  mówimy  z  Filipem:  „Pokaż  nam  Ojca,  a  wystarczy  nam",  to  On 
odpowiada: „Byłem z wami tak długo, a nie poznaliście Mnie? Ten, kto widział Mnie, 
widział Ojca" (Jana 14:8,9). Ten Bóg, którego objawia Chrystus jako Boga sprawiedliwej 
łaski i łaskawej sprawiedliwości, jest Bogiem, z którym my mamy do czynienia.

Poznawać Jego charakter,  jaki  jest  dla nas przedstawiony przez Jezusa i  Jego 
krzyż, oznacza mieć pokój. Do tego poznawania Ojca, Duch Święty prowadzi duszę, którą 
On kieruje poprzez Swoją potężną moc, z ciemności do światłości. Wszystko, co wiemy o 
Bogu, zawdzięczamy temu boskiemu Nauczycielowi, Jego Tłumaczowi, temu „Jednemu 
na tysiąc" (Joba 33:23).

Ale niech grzesznik nigdy nie myśli, że on jest bardziej chętny aby się uczyć, niż 
Duch jest chętny aby go uczyć. Niech nigdy nie mówi sobie: „Chciałbym poznawać Boga, 
ale sam nie potrafię, a Duch nie chce mnie uczyć."

Nie wystarczy powiedzieć do kogoś pozbawionego ducha: „To twoja niewiara 
powoduje, że jesteś w takim pożałowania godnym stanie; tylko uwierz, a wszystko będzie 
dobrze." Jest to prawda, ale jest to tylko ogólna prawda, która w wielu przypadkach nic 
nie daje, gdyż nie pokazuje mu jak może ją zastosować do siebie. W tym punkcie jest on 
zawsze  winien,  myśląc,  że  wiara  jest  to  dokonywanie  jakiegoś  wielkiego  czynu,  nad 
którym musi  sam pracować  z  całych  sił,  modląc  się  cały  czas  do  Boga  o  pomoc  w 
wykonaniu  tego  wielkiego  dzieła;  i  że  niewiara  jest  jakąś  złą  zasadą,  którą  należy 
wykorzenić, zanim ewangelia będzie mogła być dla niego użyteczna.

Natura niewiary

Ale jakie jest prawdziwe znaczenie tej wiary i niewiary?
We wszelkiej niewierze są dwie rzeczy — dobra opinia o sobie i zła opinia o 

Bogu. Dopóki istnieją te dwie rzeczy, jest niemożliwe, aby pytający znalazł odpocznienie. 
Jego dobra opinia o sobie powoduje, że myśli on iż jest zupełnie możliwe, aby zasłużyć 
sobie na Bożą przychylność poprzez swoje religijne uczynki; a jego zła opinia o Bogu 
sprawia, że nie chce, albo boi się powierzyć swoją sprawę całkowicie w Jego ręce%

Zadaniem  Ducha  Świętego  w  przekonywaniu  o  grzechu  jest  zmiana  opinii 
grzesznika o sobie samym, żeby zredukować jego ocenę własnego charakteru, aby myślał 
o  sobie  tak,  jak  Bóg  myśli  o  nim  i  żeby  przestał  zakładać  iż  może  zostać 
usprawiedliwiony poprzez własną doskonałość. Kiedy uda się Duchowi zmienić opinię 
grzesznika o sobie samym, wtedy zmienia On jego opinię o Bogu, żeby mógł zobaczyć, 
że ten Bóg, z którym ma on do czynienia, jest naprawdę Bogiem wszelkiej łaski.

Ale pytający zaprzecza, że ma o sobie dobrą opinię i uważa siebie za grzesznika. 
To prawda, że człowiek może tak  mówić,  ale naprawdę wiedzieć jest to coś  więcej  niż 
tylko mówić. Oprócz tego może on nazwać siebie grzesznikiem, zgodnie z tym, co mówią 
inni  wokół niego, ale  tak naprawdę nie uważać siebie za takiego grzesznika,  jak Bóg 
mówi, że nim jest — takiego grzesznika który potrzebuje dla siebie całego Zbawiciela; 
takiego grzesznika, który potrzebuje krzyża i krwi i sprawiedliwości Syna Bożego. Może 
on nie mieć takiej całkiem złej opinii o sobie, żeby sobie zdał sprawę z tego, że nie może 
oczekiwać od Boga niczego na podstawie osobistego
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Boży charakter naszym miejscem odpocznienia

Nawet działając w nas potężnie,  odwraca nasze oczy od Jego działania w nas,  aby je 
skupić na Bogu i Jego miłości w Chrystusie Jezusie naszym Panu.Treścią ewangelii jest 
IMIĘ wielkiego Jahve, objawione w i przez Jezusa Chrystusa;  charakter tego, w którym 
„żyjemy  i  działamy  i  istniejemy"  tak,  jak  „sprawiedliwy  Bóg  i  Zbawiciel"  (Izajasza 
45:21), Usprawiedliwiający bezbożnego.

Dociekliwy  duchu,  zwróć  swoje  oczy  na  krzyż  i  zobacz  te  dwie  rzeczy  — 
krzyżujących i Ukrzyżowanego. Zobacz Krzyżujących, nienawidzących Boga i Jego Syna. 
Oni są tobą. Czytaj w nich swój własny charakter i przestań myśleć o tym, aby to uczynić 
podstawą pokoju.

Spójrz na Ukrzyżowanego. To jest  sam Bóg; ucieleśniona miłość.  To jest  ten, 
który ciebie stworzył; Bóg objawiony w ciele, cierpiący, umierający za bezbożnych. Czy 
możesz oczekiwać Jego łaski? Czy możesz pielęgnować złe myśli o Nim? Czy możesz 
prosić  o  coś  więcej,  aby  obudzić  w  sobie  najpełniejszą  i  najbardziej  nieograniczoną 
ufność?  Czy będziesz  źle  interpretował  tę  agonię  i  śmierć  mówiąc  albo,  że  one  nie 
oznaczają łaski, albo że łaska, którą one oznaczają nie jest dla ciebie?
Przypomnij sobie co jest napisane  — „Po tym poznaliśmy  miłość Bożą,  że On za nas 
oddał życie swoje" (1 Jana 3:16). „Na tym polega MIŁOŚĆ, nie że myśmy umiłowali 
Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego, jako ubłaganie za grzechy nasze" (1 
Jana 4:10).

Horatius Bonar (1861) 

 Moc krwi Chrystusa do oczyszczenia sumienia
„Bo  jeśli  krew  kozłów  i  wołów  oraz  popiół  z  jałowicy  przez  pokropienie  uświęcają  
skalanych i przywracają cielesną czystość,  o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez  
Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od  
martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu?''( Hebr. 9:13,14).

Najwyższy kapłan wchodził do Miejsca Najświętszego raz w roku, nie bez krwi. 
Chrystus, Najwyższy Kapłan dobrych rzeczy przyszłych wszedł do większego i bardziej 
doskonałego  Miejsca  Najświętszego  poprzez  własną krew,  otwierając  dla  nas  w  ten 
sposób drogę do Bożej obecności. Wejście najwyższego kapłana na ziemi miało wpływ na 
pewne zewnętrzne i tymczasowe oczyszczenie i wolność dostępu. Krew Chrystusa, która 
miała  moc  otwarcia  nieba  może  wpłynąć  w  swojej  niebiańskiej,  wiecznej  mocy  na 
niebiańskie, boskie oczyszczenie serca.

Aby  to  zilustrować,  odniesiemy  się  do  4  Mojżeszowej  19  i  oczyszczenia 
popiołem  jałówki.  Każdy,  kto  dotknął  martwego  ciała  był  nieczysty  i  musiał  być 
wyłączony poza obóz. Aby zaspokoić potrzebę, popiół jałówki, która została złożona na 
ofiarę i której krwią został pokropiony przybytek, był zmieszany z wodą i kropiono nią 
tego, kto został zanieczyszczony. Pokropienie przywracało mu jego miejsce przywilejów i 
teraz z czystym sumieniem mógł uczestniczyć w życiu i uwielbianiu Bożego ludu.

Moc krwi Chrystusa do oczyszczenia sumienia
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Pojawia się pytanie —jeżeli krew ofiary miała taką moc, to o ile bardziej krew 
Chrystusa  oczyści  wasze  sumienie  do  służenia  Bogu  żywemu?  Nieskończona 
wystarczalność krwi Chrystusa i nieskończone błogosławieństwo oczyszczenia, jakie ona 
daje, może być mierzona jedynie przez to, czym ta krew jest rzeczywiście.

Moc krwi Chrystusa składa się z dwóch rzeczy. Jeden element, który daje krwi 
jej  wartość  jest  święte  posłuszeństwo  którego  dowodem  jest  jej  wylanie  —  krew 
Chrystusa,  który złożył samego siebie bez zmazy Bogu.  Przyszedł On, aby żyć jako 
człowiek, taki, jakim Bóg chciał, aby był, kiedy go stworzył. On poddał swoją wolę Bogu; 
nie chciał się podobać sobie, ale szukał tylko tego, aby się Bogu podobać. Poddał całe 
swoje życie Bogu, aby Bóg mógł objawić siebie w nim tak, jak chciał. Złożył siebie jako 
ofiarę dla Boga. Zajął i wypełnił miejsce jakie miało zająć stworzenie — i to bez zmazy. 
Jego ofiara była kompletna i doskonała, a Jego krew, chociaż jako krew człowieka była w 
oczach Boga niewyobrażalnie cenna. Było to ucieleśnienie doskonałego posłuszeństwa.

Drugim elementem jest to,  że Wieczny Duch był w życiu tej krwi. On właśnie 
poprzez Wiecznego Ducha ofiarował siebie.  To słowo stało się ciałem, wieczny Syn 
Boży, który stał się człowiekiem. To było Boże życie, które mieszkało w Nim. To życie 
oddało swoją krew, każdą kroplę,  nieskończoną wartość.  Krew człowieka ma większą 
wartość niż krew owcy. Krew króla czy wielkiego generała jest ceniona więcej niż krew 
setek zwykłych żołnierzy. Krew Syna Bożego! — Daremnie umysł szuka dla niej jakiegoś 
wyrażenia jej wartości; możemy tylko powiedzieć, że jest to Jego krew, drogocenna krew 
Syna Bożego!

Ta podwójna nieskończona wartość tej krwi dała jej tak potężną moc — najpierw 
otwierając  grób,  a  potem  otwierając  niebo.  Ona  miała  moc  nad  wszystkimi  mocami 
śmierci i piekła i dała Mu miejsce zwycięzcy na wysokościach, na tronie Boga. A teraz, 
kiedy ta krew z niebiańskiej świątyni kropi sumienie poprzez niebiańskiego Najwyższego 
Kapłana, o ile więcej  -— poprzez nieskończenie skuteczne oczyszczenie — musi być 
oczyszczone nasze sumienie.

Wiemy co to jest sumienie. Ono nam mówi czym jesteśmy. Sumienie zajmuje się 
nie  tylko  zasługami  czy  winą  z  przeszłości,  ale  również  obecną  szczerością  czy 
fałszywością. Sumienie całkowicie oczyszczone krwią Chrystusa, w pełni świadome jej 
mocy oczyszczającej, ma usunięte poczucie winy i przewinienia w nieskończoność. W nie 
mniejszym stopniu jest uwolnione od dręczącego poczucia nieszczerości i rozdwojonego 
serca,  które  powoduje,  że  odwaga  dojścia  do  Boga  staje  się  niemożliwa.  Może  ono 
spojrzeć na Boga bez cienia chmury. Światło Bożego oblicza, do którego krew dała nam 
dostęp, oświeca jasno nasze sumienie i poprzez niego nasze serce.

Sumienie nie jest jakąś oddzielną częścią naszego serca, lub wewnętrznej natury, 
która może być w innym stanie niż cała reszta — absolutnie. Tak jak wrażliwość na zło w 
ciele przenika całe ciało, tak samo sumienie jest sensem, który przenika naszą cała naturę 
duchową i od razu zauważa i donosi co jest złe albo dobre w naszym stanie. Dlatego kiedy 
sumienie jest oczyszczone i udoskonalane, to i serce  jest oczyszczone i udoskonalane. I 
tak jest z sercem, że moc jaką krew miała w niebie jest przekazywana tu na ziemi. Krew, 
która doprowadziła Chrystusa przed Boże oblicze, doprowadza nas i naszą całą istotę do 
Niego.
Moc krwi Chrystusa do oczyszczenia sumienia
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Obyśmy to sobie uświadomili. Moc krwi, w której Chrystus wszedł do nieba jest mocą, 
którą  on  wchodzi  w  nasze  serca.  Nieskończona  wystarczalność  jaką  ona  ma  przed 
Bogiem, aby zaspokoić Jego święte wymagania jest również wystarczająca, aby zaspokoić 
wymagania naszego serca i życia. Jest to krew przymierza. Jej trzy wielkie obietnice — 
przebaczenie i pokój w przebaczeniu grzechu przez Boga; czystość i moc do wypełniania 
prawa  życia  w  naszych  sercach;  obecność  Boża  otwarta  dla  nas  —  są  nie  tylko 
zabezpieczone dla nas przez krew, ale krew ma również swoją część w przekazywaniu 
ich.

W  mocy  Ducha  Świętego  krew  dokonuje  potężnego,boskiego  oczyszczenia, 
pełne niebiańskiego życia i energii. Duch, który był w Chrystusie, kiedy przelewał krew, 
czyni  nas  uczestnikami  jego  mocy.  Jego  zwycięstwo  nad  grzechem,  Jego  doskonałe 
posłuszeństwo, Jego dostęp do Ojca — dusza, która w pełni poznała oczyszczenie krwią 
w jej mocy będzie również uczestniczyła w tych błogosławieństwach.

Andrew Murray (1894) 

 

Boże odnawiające miłosierdzie

Pierwszy punkt, który chcemy rozważyć, to

Miłość Pana Jezusa

w  odnawianiu  błądzącego  wierzącego.  Tylko  najbardziej  nieskończona,  łagodna, 
niezmienna  miłość  mogła  by  go  pobudzić  do  takiego  czynu.  Jest  tyle  czarnej 
niewdzięczności, tyle głębokiej podłości w grzechu odstępstwa wierzącego od Pana, że 
gdyby nie natura miłości Chrystusa, nie byłoby nadziei jego powrotu.

Ta cenna miłość Chrystusa jest zasadniczo widoczna w tym, że On robi pierwszy 
krok do odnowienia  duszy; pierwsze działanie  jest ze strony Pana. Ta prawda jest zbyt 
ważna, aby o niej tylko wspomnieć. Ani po nawróceniu, ani przed nawróceniem nie ma 
czegoś takiego, jak odnowienie samego siebie; jest to całkowicie dzieło Pana.
Ten sam stan umysłu, ta sama zasada, które prowadziły do pierwszego kroku odejścia od 
Boga, prowadzą kolejno do następnych i gdyby nie powstrzymująca i odnawiająca łaska, 
to dusza by odeszła na wieki od Boga.

Ale zwróć uwagę na to, co powiedział Dawid: „On odnawia moją duszę." Kto? 
Ten,  o  którym  mówi  w  pierwszym  wersecie  jako  o  Pasterzu  —  „Pan  jest  moim 
Pasterzem". To Pasterz robi pierwszy krok w przywróceniu zbłądzonej owcy. Jeżeli jakiś 
aspekt tego tematu bardziej przemawia niż inne, to jest to ten — że taka powinna być 
łagodna,  niezmienna  miłość  Jezusa  do  Jego  błądzącego  dziecka,  On  powinien  zrobić 
pierwszy krok do przywrócenia go.
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Boże odnawiające miłosierdzie

Czy zgorszony, obrażony Suweren ma robić pierwszy krok do pojednania zbuntowanego 
ludu? — Tym Suwerenem jest  Jezus.  Czy rozgniewany Ojciec ma szukać błądzącego 
dziecka i przywracać go do Swojej miłości i Swojego domu? — Tym Ojcem jest Bóg. 
Ach, jaka to miłość, która prowadzi Jezusa w poszukiwaniu Jego błądzącego dziecka — 
miłość, która nie pozwala Mu odejść — miłość, która tęskni za nim i poszukuje go i idzie 
za nim przez wszystkie błędne drogi, jego zawiłe błądzenie, dalekie odejście — miłość, 
której nie była w stanie ostudzić żadna nieuprzejmość, ani żadne zapomnienie nie mogło 
osłabić, ani odległość zniszczyć!

Nie mniej rzucająca się w oczy jest

Moc Jezusa

W odnowieniu duszy: „On odnawia moją duszę" — On jest Wszechmogącym Pasterzem. 
My chcemy,  aby  Wszechmoc  przyprowadziła  nas  z  powrotem,  kiedy  zbłądzimy;  nic 
innego nie może tego dokonać. Chcemy, aby ta sama moc, która nawróciła, odwróciła; 
moc która stworzyła, odtworzyła nas. Tę moc posiada Jezus.

Konieczne było dla pełnego zbawienia Jego kościoła, aby On ją posiadał; dlatego 
modląc się do Ojca, powiada: „Jak dałeś mu moc nad wszelkim ciałem" — dlaczego ta 
moc? „Aby dał życie wieczne tym, których Mu dałeś." Konieczne było, aby On miał moc 
nad wszelkim ciałem, tak, nad wszelkimi mocami sprzysiężonymi przeciwko kościołowi, 
aby doprowadził do chwały tych wszystkich, którzy Mu zostali dani w przymierzu łaski.

Teraz ta moc jest w chwalebny sposób okazywana w przywracaniu duszy. Jezus 
działa w wierzącym dla jego przywrócenia. Kruszy twarde serce, zatrzymuje duszę w jej 
postępie naprzód, upokarzają, a potem wyciąga z niej błogosławione wyznanie: „oto ja 
jestem nędzny, ale On odnawia moją duszę."

Jest też

Nieskończona mądrość

w odnowieniu Pańskim. To udoskonalenie Jezusa jest tutaj jasno objawione; widzimy to 
w sposobie, w jaki  On adoptuje, aby przywrócić. To, że On często wykorzystuje nasze 
uciski, jako środek odnowienia dla naszej duszy, odkrywa wielką głębię Jego mądrości.

Dawid tak się modlił: „Ożyw mnie według Twoich sądów." A takie było jego 
świadectwo:  „Zanim  zostałem  doświadczony,  błądziłem,  ale  teraz  zachowuję  Twoje 
Słowo." Chociaż jestem w kłopocie, Ty mnie ożywisz."

Okres  doświadczeń  jest  często  uświęconym  okresem  przebudzenia.  Czy  ten, 
który przeszedł przez piec nie potwierdzi tego? Wtedy odkryte zostaje odstępstwo duszy; 
wtedy  ukryte  powody  tego  odstępstwa  zostają  wyjawione;  wtedy  duch  skłania  się  w 
pokorze przed Panem; wtedy łaska zostaje pobudzona w sercu i modlitwa otrzymuje nową 
słodycz i nowy impuls wiary i nową radość dla nadziei i z płomienia wychodzi złoto i 
srebro  oczyszczone  z  cyny i  zanieczyszczeń.  Ale  dlaczego  te  wszystkie  szczególne  i 
ciężkie doświadczenia, które czasami widzimy, że pokonują dziecko Boże, są potrzebne, 
żeby osiągnąć takie efekty?
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Boże odnawiające miłosierdzie

Nie myśl, że nasz niebiański Ojciec ma przyjemność w karaniu nas; nie myśl, że jest Mu 
przyjemnie oglądać ból, agonię i udrękę zranionego ducha; nie myśl, że On kocha oglądać 
nasze łzy i słuchać naszych westchnień i jęków pod naciskiem potężnych i druzgoczących 
doświadczeń.  Nie;  On  jest  łagodnym,  kochającym  Ojcem,  tak  łagodnym  i  tak 
kochającym, że nie nakłada na nas ani jednego więcej uderzenia, ani jednego krzyża, ani 
jednego doświadczenia więcej niż jest to absolutnie konieczne dla naszego dobra — nie 
dokłada ani jednego składnika do naszego kielicha goryczy, który nie jest konieczny dla 
udoskonalenia lekarstwa.

On nas karze dla naszej korzyści, a nie dla Swojej przyjemności; a jest to często 
po to, aby nas obudzić z naszego duchowego snu, wyciągnąć nas z naszego odstępstwa i 
włożyć nowe życie, zdrowie i wzrost dla Swojego życia w duszy.
Nie możemy też przeoczyć

Delikatności odnawiania Pańskiego

Mamy to pięknie przedstawione w przywracaniu zgubionej owcy, jak to przedstawił sam 
Jezus:  „Kto  z  was  mając  100  owiec,  jeżeli  zgubi  jedną  z  nich,  nie  zostawia  99  na 
pustkowiu i nie idzie za tą, która się zgubiła, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy kładzie ją na 
ramiona swoje i raduje się" (Łukasz 15:4,5). Tu widać delikatność pasterza: „Kładzie ją na 
ramiona swoje." Jest zbyt słaba, aby iść i zbyt wyczerpana przez swoje błądzenie, żeby 
wrócić, ale delikatny pasterz ją szukał i znalazł, „kładzie ją na ramiona swoje i raduje się." 
Jest to wzruszający obraz delikatności Zbawiciela w przywracaniu zbłąkanej duszy!

Czy w przywracaniu Piotra nie widzimy wyraźnie nieskończonej delikatności? 
Było to tylko spojrzenie — nawet jedno słowo nie wyszło z ust Zbawiciela — ani jedno 
nieuprzejme czy ostre słowo nie zostało wypowiedziane; ale to spojrzenie — którego nie 
był  w  stanie  pokazać  pędzel  artysty  —  to  spojrzenie  tak  pełne  miłości,  tak  pełne 
łagodności, tak pełne przebaczenia wydawało się mówić: „Ja umrę za ciebie, Piotrze — i 
to i jeszcze więcej, będę cierpiał za ciebie; czy chcesz się Mnie zaprzeć?" To spojrzenie 
— tak przenikające,  tak roztapiające,  tak wymowne i tak przebaczające — dotarło do 
serca błądzącego apostoła,  stopiło  go,  złamało i  odesłało go z dworu sądu z gorzkim 
płaczem. W tym spojrzeniu na Piotra nie było innego wyrazu jak tylko miłość.

Niech  ta  prawda  zostanie  utrwalona  w  sercu  każdego  oddalającego  się 
wierzącego. Pan przywraca duszę  delikatnie.  Kiedy tylko zobaczy w niej ten grzech, od 
razu  posyła  jakiś  znak  swojej  łaski  przebaczenia.  W  momencie  zadania  rany  jest 
podawany balsam i jest dostępne lekarstwo w momencie odkrycia rozstroju. W rękach i 
sercu  Pana  jest  delikatność  w miłosierdziu  i  metodach  przywracania  przez  Pana  jego 
dziecka, które tylko ono może odczuwać.

Zobacz to w przypadku Dawida. W jaki sposób Bóg wyjawił jego grzech? Czy 
przez rózgę karzącą? Czy przez ciężki sąd? Czy przez surowe wyrażenie niezadowolenia? 
Nie, nic z tego nie wyszło do Niego, ale posłał delikatnego, wiernego proroka, aby odkryć 
przed  nim  jego  straszne  odstępstwo.  A  te  zdumiewające  słowa:  „Ty  jesteś  tym 
człowiekiem" ledwie doszły do jego uszu, a już został wylany ten
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Boże odnawiające miłosierdzie

leczący balsam: „Pan również odpuścił twój grzech i nie umrzesz." Co za delikatność, co 
za łagodność Pana są pokazane w przywracaniu Jego błądzącego dziecka!

Od kogo można by tego było bardziej oczekiwać niż od tego, którego natura i 
imię  jest  miłość?  Od  kogo,  jeżeli  nie  od  tego,  który  potrafił  tak  powiedzieć  do 
odstępującego  Efraima:  „Czy  Efraim  jest  mi  tak  drogim  synem  lub  dziecięciem 
rozkosznym,  że  ilekroć  o  nim  mówię,  muszę  go  wiernie  wspominać?  Dlatego  moje 
wnętrze wzrusza się nad nim; zaiste muszę się nad nim zlitować — mówi Pan." Jest to 
wylew delikatności w stosunku do biednej, powracającej, odstępczej duszy, które może 
być znalezione tylko w sercu Jahve.

Octavius Winslow (1841) 

Wielka odpowiedzialność tych, 
którym przebaczono

W Ewangelii Mateusza 18 Jezus opowiedział przypowieść, aby pokazać Swoim uczniom 
do czego jest podobne królestwo Boże. Tak jak w przypadku wielu Jego podobieństw, 
wszystko w tej historii odnosi się do Chrystusa i Jego kościoła.

Jezus rozpoczyna od opisu króla, który wzywa swoich sług do rozliczenia. Biblia 
mówi, że „Kiedy On (król) rozpoczął rozliczanie, to przyprowadzono do niego jednego, 
który był mu winien dziesięć tysięcy talentów" (Mateusz 18:24). Ten sługa miał wielkie 
długi. Był winien swojemu królowi równowartość setek milionów dolarów, czyli kwotę, 
której nie był w stanie nigdy spłacić.

Jezus  nie  mówi  nam w  jaki  sposób  ten  człowiek  wpadł  w  tak  wielki  dług. 
Niektóre wersje tego podobieństwa mówią, że ten człowiek był niewolnikiem i że ten dług 
był niespłaconą pożyczką. Wiemy jednak z Ewangelii  Mateusza, że miał on dostęp do 
wielkich zasobów i roztrwonił je.

Pozwólcie, że zwrócę uwagę na dwie ważne rzeczy odnośnie tego podobieństwa. 
Po pierwsze, sługa w tym podobieństwie reprezentuje wierzących, którzy pracują w Jego 
królestwie. Tak więc ten zadłużony sługa nie był kimś obcym dla dzieła króla. Po drugie 
dowiadujemy się  później  (w  Mat.  25),  że  Bożym celem w rozdzielaniu  Jego  ludowi 
talentów jest to, aby przynosili oni owoc. Wszyscy, którzy otrzymują talenty od Ojca mają 
polecenie, aby je inwestowali. Bóg nie daje talentów tak sobie bez celu. Spodziewa się, że 
będzie zbierał owoc z tej inwestycji, którą przekazuje Swojemu ludowi.

Wygląda na to, że król opisany w Mateusza 18 rozliczał się ze sługami, którzy 
popełnili przestępstwo i zostało ono wyjawione. Sługa z tym wielkim długiem był jednym 
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z pierwszych przestępców, którzy zostali przyprowadzeni do niego. Ten sługa
Wielka odpowiedzialność tym, którym przebaczono

był  prawdopodobnie  bardzo  zdolnym  człowiekiem  i  wiele  od  niego  oczekiwano.  (W 
przeciwnym razie  nie  miałby dostępu  do  tego  wszystkiego,  co  roztrwonił.)  Ale  kiedy 
został wezwany do rozliczenia się „Nie miał z czego oddać" (Mat. 18:25). Wobec tego 
król wydał wyrok: „Kazał go pan jego sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim co 
miał, aby dług został spłacony" (Mat. 18:25).

Ten człowiek nie miał nic wartościowego, co by można było zamienić za jego 
przestępczy dług. Nie miał pieniędzy, ani dóbr materialnych, nic takiego, co by mogło 
wyrównać dług. Co więc zrobił? „Upadł przed nim i złożył mu pokłon i rzekł, Panie! 
Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam" (18:26).

Ważne jest, żebyśmy zrozumieli znaczenie tego słowa „Oddał mu pokłon". To 
Greckie słowo oznacza „łasić się albo kulić się; całować jak pies, który liże rękę swojego 
pana." Ten człowiek nie był na kolanach w pokucie. Łasił się, próbując złagodzić swojego 
pana. Nie prosił króla o przebaczenie, ale o cierpliwość. Chciał otrzymać jeszcze jedną 
szansę, błagając: „Daj mi trochę czasu. Mogę nadrobić mój grzech i zaspokoić wszystkie 
twoje wymagania."

Prawda jest taka,  że ten sługa nie był w stanie zapłacić za swoje przestępstwo. 
Nie był w stanie zgromadzić wszystkiego, co było potrzebne, aby zwrócić fundusze, które 
sprzeniewierzył i roztrwonił. Przyrównam jego podejście do chrześcijanina, który został 
przyłapany na cudzołóstwie. Kiedy jego grzech zostaje wyjawiony, jego pierwszą reakcją 
jest  udawany,  skomlący  smutek.  Woła  on:  „Boże,  nie  pozwól,  żebym  stracił  swoje 
małżeństwo i rodzinę. Nie zabieraj mi mojej kariery. Nie pozwól mi zostać bankrutem. 
Miej  cierpliwość  ze  mną.  Potrzebuję  jeszcze  jednej  szansy."  Potem  błaga  swojego 
współmałżonka:  „Proszę  pozwól  mi  jeszcze  raz  spróbować."  W  rzeczywistości  ten 
człowiek  nigdy  nie  jest  w  stanie  wynagrodzić  tego,  co  zrobił.  Jest  to  po  prostu 
niemożliwe.

Słudze w tej przypowieści przebaczono wielki 
dług jedynie w oparciu o litość i miłosierdzie

Jezus kontynuuje tę przypowieść: „Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i 
dług mu darował" (Mat.  18:27).  Dlaczego ten  król  został  poruszony współczuciem w 
stosunku do tego skomlącego człowieka? Sługa ten nie pokutował. Właściwie on nawet 
nie miał poczucia niesamowitej grzeszności swojego grzechu. Dowiadujemy się o tym 
później w tej przypowieści, kiedy okazuje się, że jego serce jest twarde i bez litości.

Ten człowiek był aktorem i nie miał zamiaru się zmienić. I na pewno król to 
poznał. Przecież ten król reprezentuje tutaj samego Chrystusa. Musiał wiedzieć, że ten 
sługa próbował grać na jego uczuciach, aby wzbudzić jego litość. Ale pomimo tego ten 
król został poruszony litością do niego. Dlaczego? Nie z powodu jego udawanych łez. I 
nie dlatego, że sługa ten błagał o cierpliwość i więcej czasu. Nie, król został poruszony z 
powodu okropnej choroby, która zżerała serce i umysł tego człowieka.

Tylko  straszne  zwiedzenie  mogło  sprawić,  że  ten  sługa  wierzył,  iż  może 
rzeczywiście spłacić  swój  dług.  Jego  nastawienie odzwierciedla  to,  że myślał,  iż  jego 
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grzech jest taki niewiele znaczący. Dla niego to był tylko mały błąd, który
Wielka odpowiedzialność tych, którym przebaczono

potrzebował czasu, żeby go naprawić. Był przekonany, że jeżeli będzie pracował na tyle 
ciężko, to może wykorzystać swój spryt, aby zbilansować księgi. Ale król wiedział lepiej. 
Żadne zasługi ani silna wola nie mogą odrobić olbrzymiego długu, jaki miał ten człowiek.

Czy rozumiesz to poselstwo? Według Jezusa my tak naprawdę nie pokutujemy 
dotąd,  aż  uznamy,  że  jest  niemożliwe,  abyśmy sami  mogli  zadość  uczynić  za  nasze 
grzechy. Nie jesteśmy w stanie odpłacić Bogu za nasze przestępstwa ani przez modlitwę, 
ani poświęcenie, ani dobre intencje. Nowe Przymierze pokazuje to wyraźnie.. W Starym 
Testamencie  cudzołóstwo było  uważane  za  grzech,  który był  surowo karany.  A Jezus 
potraktował  grzech  cudzołóstwa  jeszcze  poważniej.  Powiedział,  że  jeżeli  ktoś  nawet 
spojrzy na  inną  osobę  pożądliwie,  to  już  popełnił  cudzołóstwo.  Krótko  mówiąc,  pod 
Nowym Przymierzem Boże wymagania dotyczące świętości są jeszcze większe.

Teraz  ten  król  w  przypowieści  Jezusa  wiedział,  jak  druzgoczące  były 
konsekwencje grzechów tego sługi. On też wiedział, że gdyby wydał tego człowieka na te 
konsekwencje, to sługa ten byłby zgubiony na wieki. Przecież ten sługa był już zaślepiony 
jeżeli chodzi o okropność jego grzechu. Jeżeli nie otrzyma przebaczenia, to będzie coraz 
twardszy. Będzie się staczał w dół bez nadziei i  stanie się zatwardziały na całe życie. 
Dlatego król zdecydował się przebaczyć mu. Ogłosił, że ten człowiek jest wolny i czysty, 
zwalniając go od wszelkiego długu.

Pozwólcie,  że  dodam  krótkie  słowo  na  temat  pokuty.  To  pojęcie  jest  często 
definiowane jako „Odwrócenie się w drugą stronę". Oznacza odwrócenie się o 180 stopni 
od dotychczasowego życia. Mówi się również, że pokucie towarzyszy bogobojny smutek.
Ale znowu Nowe Przymierze bierze pojęcie Starego Testamentu jeszcze dalej.  Pokuta 
(upamiętanie) to o wiele więcej niż tylko odwrócenie się od grzechu ciała. Obejmuje ona 
więcej niż smutek z powodu przeszłości i smutek z powodu zasmucenia Pana. Według 
przypowieści Jezusa pokuta oznacza odwrócenie się od choroby umysłu, która pozwala 
nam wierzyć, że jakoś nam się uda zapłacić za nasze grzechy.

Ta choroba dotyka miliony ludzi. Kiedy tacy chrześcijanie wpadają w grzech, to 
myślą: „Mogę to wszystko wyrównać Panu. Przyniosę Mu szczere łzy, więcej gorliwej 
modlitwy, więcej czytania Biblii. Jestem zdecydowany, żeby Mu to nadrobić." Ale to jest 
niemożliwe.  Ten  rodzaj  myślenia  prowadzi  do  jednego  miejsca:  do  beznadziejnej 
rozpaczy.  Tacy  ludzie  wiecznie  walczą  i  zawsze  upadają.  Kończy  się  na  fałszywym 
pokoju. Idą za udawaną świętością własnego wytworu, przekonując siebie do kłamstwa.

Dlatego Jezus dał  nam tę przypowieść.  Przedstawia nam przykład zaufanego, 
obdarowanego sługi, który nagle okazał się największym ze wszystkich dłużników. Jest tu 
ktoś, kto jest niegodny, pełny niewłaściwych motywów, nie godny żadnego współczucia. 

A jednak jego pan mu przebacza darmo — tak, jak Jezus uczynił z tobą i ze mną.
Powiedz mi co cię zbawiło? Czy twoje łzy i gorliwe błaganie? Czy twój głęboki smutek z 
tego powodu, że zasmuciłeś Boga? Czy twoje szczere postanowienie odwrócenie się od 
grzechu? Nie, żadna z tych rzeczy. Zostałeś zbawiony tylko z łaski. I tak jak ten sługa w 
tej  przypowieści,  nie  zasłużyłeś  na  to.  Właściwie  to  nadal  nie  jesteś  godny tego,  bez 
względu na to jak pobożne jest twoje życie.

Jest tu prosta definicja pokuty (upamiętania). Oznacza to, że: Muszę odrzucić raz 
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PRZEBACZENIE
na zawsze wszelkie myśli, że mógłbym odpłacić Panu. Nie jestem w stanie nigdy sobie 
Wielka odpowiedzialność tych, którym przebaczono

zapracować na Jego łaskę. Dlatego żaden wysiłek czy dobry uczynek z mojej strony nie 
może zmazać mojego grzechu. „Muszę po prostu przyjąć Jego miłosierdzie. Jest to jedyna 
droga do zbawienia i wolności."

Otrzymując przebaczenie z łaski,
sługa ten otrzymał wielką odpowiedzialność

Czy król przeoczył grzech swojego sługi? Czy przymknął oko na jego długi i po prostu 
darował je? Wcale nie. Fakt jest taki, że poprzez przebaczenie mu, król nałożył na tego 
człowieka wielką odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność była nawet większa niż ciężar 
jego  długu.  W  rzeczywistości  ten  sługa  teraz  winien  był  swojemu  panu  więcej  niż 
kiedykolwiek. Jak? Był on odpowiedzialny, żeby przebaczać i kochać innych tak, jak król 
postąpił z nim.

Jaka to niesamowita odpowiedzialność.  I  nie można tego oddzielić od innych 
nauk Chrystusa o królestwie. Przecież Jezus powiedział: Jeśli nie odpuścicie ludziom i 
Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych" (Mat. 6:15). Jego nauka jest prosta: 
„Jeżeli wy nie przebaczycie, to i ja wam nie przebaczę."To Słowo nie daje wyboru; to jest 
przykazanie. Jezus mówi nam w gruncie rzeczy: „Ja was znosiłem. Postępowałem z wami 
według  miłości  i  miłosierdzia.  I  przebaczyłem  wam  jedynie  ze  swojej  dobroci  i 
miłosierdzia. Tak samo wy powinniście być miłujący i miłosierni względem swoich braci 
i sióstr. Macie im przebaczać darmo tak, jak Ja wam przebaczyłem. Macie iść do swojego 
domu, kościoła, miejsca pracy, na ulice i okazywać każdemu łaskę i miłość, jaką Ja wam 
okazałem."

Paweł odnosi  się do polecenie Jezusa,  mówiąc:  „Tak jak Chrystus  przebaczył 
wam tak i wy" (Kolosan 3:13). Dalej wyjaśnia jak mamy być posłuszni temu przykazaniu: 
„Przeto  przyobleczcie  się  jako  wybrani  Boży,  święci  i  umiłowani,  w  serdeczne 
współczucie,  w  dobroć,  pokorę,  łagodność  i  cierpliwość,  znosząc  jedni  drugich  i 
przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus 
odpuścił  wam,  tak  i  wy.  A ponad  to  wszystko  przyobleczcie  się  w miłość,  która  jest 
spójnią doskonałości" (3:12-14).

Co to znaczy znosić jedni drugich? Użyte tu greckie słowo oznacza: „Pogodzić 
się z czymś, tolerować."To oznacza znoszenie rzeczy, których nie lubimy. Powiedziane 
jest tu, że mamy tolerować upadki innych, pogodzić się z postępowaniem, którego nie 
rozumiemy.

A jak  ten  sługa,  któremu  przebaczono  zareagował  na  okazaną  mu  łaskę  i 
przebaczenie? Pierwszą rzeczą jaką zrobił było zaatakowanie współsługi, który był mu 
winien pieniądze. Podszedł do tego człowieka, złapał go za gardło i zażądał, żeby ten mu 
na miejscu wszystko spłacił.  Niewiarygodne, kwota ta była drobnostką, mniej niż trzy 
dniowy  zarobek.  Jednak  ten  sługa  zagroził  swojemu  dłużnikowi,  krzycząc:  „Chcę  te 
pieniądze teraz!"Ten człowiek nic nie miał, więc upadł na twarz i prosił o cierpliwość. Ale 
tamten sługa odpowiedział: „Twój czas minął."
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Wielka odpowiedzialność tych, którym przebaczono

Mówię wam, że jest to jeden z najbardziej odrażających grzechów opisanych w Biblii. Po 
pierwsze został on popełniony przez sługę Bożego. Powiedzcie mi jaki człowiek mógłby 
postąpić tak bezwstydnie? Jakie serce mogłoby być tak niewdzięczne, tak pozbawione 
nawet odrobiny miłosierdzia, jakie jemu samemu zostało okazane?

Widzimy tu ciemność, która byłą w sercu tego sługi cały czas. W Rzymian 2, 
Paweł  opisuje  tę  ciemność:  „Nie  ma przeto  usprawiedliwienia  dla  ciebie,  kimkolwiek 
jesteś, człowiecze,  który sądzisz; albowiem, sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, 
ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co 
takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz 
bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża 
do upamiętania cię prowadzi?" (Rzymian 2:1,3,4).

Co Paweł miał nam myśli mówiąc, że taka osoba pogardza bogactwem dobroci 
Chrystusa. Słowo „pogardzał" oznacza tutaj „Nie uważał to za możliwe." Inaczej mówiąc, 
ten wierzący powiedział: „Taka łaska i miłosierdzie nie jest możliwe. Ja tego nie mogą 
pojąć."To nie pasowało do jego teologii. Tak więc zamiast ją przyjąć, przeciwstawił się 
jej.

Dlaczego ten niewdzięczny sługa nie mógł zaakceptować łaski króla? Jest tylko 
jeden powód: nie traktował poważnie okropności swojego grzechu. Miał zbyt silną wolę i 
był przekonany, że potrafi pokonać swój dług. Ale król już mu powiedział: „Jesteś wolny. 
Nie ma już winy, ani żądania od ciebie, nie jest wymagany okres próbny, ani uczynki. 
Możesz się teraz tylko koncentrować na dobroci i przebaczeniu jakie ci okazałem."

Tragiczne jest to, że osoba, która nie przyjmuje miłości, nie jest w stanie kochać 
nikogo. Natomiast chętnie osądza innych. Tak właśnie było z tym sługą. Nie zrozumiał on 
absolutnie  miłosierdzia,  jakie  okazał  mu  król.  Boża  cierpliwość  i  niezasłużone 
przebaczenie mają na celu jedno: prowadzić nas do upamiętania. Paweł pisze: „Dobroć 
Boża  prowadzi  cię  do  upamiętania"  (Rzym.  2:4).  Paweł  znał  to  z  własnego 
doświadczenia, bo uważał siebie za jednego z największych grzeszników.

Widać wyraźnie w tej przypowieści, że to był powód dlaczego pan przebaczył 
temu słudze. Chciał, żeby ten zaufany człowiek odwrócił się od swoich uczynków ciała i 
spoczął  na niesamowitej  dobroci  króla.  Takie odpocznienie uwolni  go, aby z kolei  on 
mógł kochać i przebaczać innym. On się jednak nie mógł pozbyć myśli, że król może 
zmienić swoje zdanie. Dlatego postanowił mieć plan na wszelki wypadek. Pogardzając 
miłosierdziem króla, osądzał innych.

Czy możecie  sobie  wyobrazić  udrękę  umysłu  takiego  człowieka?  Opuścił  on 
uświęcone  miejsce  przebaczenia,  gdzie  doświadczył  przebaczenia  i  łaski  ze  strony 
swojego pana. Ale zamiast się radować, odrzucił myśl o takiej wolności. Mówię wam, że 
każdy wierzący,  który  myśli,  że  Boża  dobroć  jest  niemożliwa,  otwiera  się  na  każde 
kłamstwo szatana. Jego dusza nie ma pokoju. Jego umysł jest w ustawicznym niepokoju. I 
ciągle boi się sądu.

Zastanawiam się ilu wierzących dzisiaj żyje w takim zamieszaniu? Czy dlatego 
jest tyle walk, tyle podziałów w ciele Chrystusa? Czy dlatego tak wielu kaznodziejów jest 
poróżnionych, dlaczego tyle denominacji nie chce mieć społeczności z innymi?
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Wielka odpowiedzialność tych, którym przebaczono

Osądzający duch w kościele jest o wiele gorszy niż wszelkie osądzanie odbywające się w 
tym  świecie.  I  to  jest  zgodne  z  tym  co  Jezus  powiedział:  „Przez  to  wszyscy  ludzie 
poznają,  że  jesteście  Moimi  uczniami,  jeżeli  miłość  wzajemną  mieć  będziecie"  (Jana 
13:35).  Pytam  was,  czy  świat  może  poznać  Boże  dzieci  według  tej  normy?  Czy 
niewierzący  mówią:  „Ci  ludzie  naprawdę  są  Jego  uczniami?  Nigdy  nie  widzę,  żeby 
walczyli między sobą. Oni naprawdę kochają siebie wzajemnie"?

Jestem  absolutnie  zaszokowany,  kiedy  widzę  głębokie  podziały  w  kościele. 
Widziałem to na własne oczy podczas konferencji poza granicami. Kiedy przyjechałem, 
kilku znanych kaznodziejów ostrzegało mnie: „Nie współpracuj z pastorem takim a takim. 
On jest zaangażowany w dziwny sposób uwielbiania i rozmaite charyzmatyczne głupstwa. 
Nie powinieneś mu dawać żadnego miejsca na spotkaniach." Nawet inni wierzący z jego 
ugrupowania mówili mi, żebym go unikał.

Ale kiedy spotkałem tego pastora i poznałem go, widziałem w nim Chrystusa. W 
pewnym momencie ktoś szeptał mi do ucha: „Ten człowiek jest jednym z największych 
mężów modlitwy w naszym kraju. On każdy tydzień spędza całe dwa dni na modlitwie." 
Rzeczywiście stwierdziłem, że ten pastor jest uprzejmy, delikatny i kochający — wydawał 
ten owoc, o którym Jezus powiedział, że mamy go wydawać.

Kiedy przemawiałem, zaprosiłem tego kaznodzieję na podium razem z innymi. 
To wielu zgorszyło i po tym wielu pastorów mnie omijało. Przechodziło mi ciągle przez 
myśl:  „Ci  ludzie  wiedzą  co  to  znaczy  otrzymać  przebaczenie  wielkiego  długu.  Ale 
spośród  wszystkich  ludzi  ci  liderzy Bożego  kościoła  nie  chcą  znosić  innego  pastora, 
którego nawet nie znają dobrze."

Na innej konferencji widziałem jak różne denominacje współpracowały razem z 
radością.  Było  wspaniałe  odczucie  jedności  między  Baptystami,  Luteranami 
Zielonoświątkowcami i  Anglikanami.  Każdego wieczora przywódca  innej  denominacji 
prowadził  spotkanie.  Któregoś  wieczora  biskup  Zielonoświątkowy  przywitał 
zgromadzonych. Po nim usługiwała grupa uwielbiająca z kościoła Zielonoświątkowego. 
Młodzi członkowie tej grupy byli pełni radości i klaskali, kiedy prowadzili uwielbianie. 
Później  dowiedziałem  się,  że  niektórzy  z  nich  zostali  uwolnieni  ze  zniewolenia 
narkotykowego i byli wdzięczni, że mogą tam być.

Ale kiedy spojrzałem na biskupa, jego twarz była czerwona. Denerwował się i 
zaczął wrzeć wewnątrz. Uświadomiłem sobie wtedy, że jego grupa nie wierzyła w takie 
głośne uwielbianie. A ja swobodnie do nich dołączyłem. Po nabożeństwie biskup podszedł 
do mnie i oświadczył: „To było zniesławienie, całkowicie z ciała. Jak mogłeś pozwolić na 
to? Wyjeżdżam z tej konferencji i zabieram ze sobą moich wszystkich 200 pastorów."

Byłem  zaszokowany  i  zaniemówiłem.  Spędziłem  tygodnie  na  kolanach  w 
modlitwie przygotowując się  do tych nabożeństw.  A teraz  zastanawiałem się  co złego 
zrobiłem. Prawda jest taka, że dławiłem się gniewem tego człowieka. Było to tak, jak w 
tej  scenie  w  tej  przypowieści;  złapał  mnie  z  gardło  o  stawiał  gniewne  żądania.  Z 
zadowoleniem  mogę  powiedzieć,  że  ten  biskup  zmienił  zdanie  i  nie  wyjechał  z  tej 
konferencji. Ale co było powodem, że ten sługa Boży nie chciał znosić innego współsługi 
Chrystusa? Nie było w nim cierpliwości, ani miłości dla innych, którzy wierzą.
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Wielka odpowiedzialność tych, którym przebaczono

Paweł zachęca: „Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech 
będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, 
serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie" (Efezjan 
4:31,32).

Jezus kończy tę przypowieść strasznym ostrzeżeniem

Musimy sobie wziąć do serca te słowa z przypowieści Chrystusa: „Sługo zły! Wszystek 
tamten dług darowałem ci....  Czy i ty nie powinieneś był  zlitować się nad współsługą 
swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą?" (Mateusz 18:32,33).

Nikomu nie przebaczono więcej niż mnie. Jestem jednym z tych, którzy zostali 
zwolnieni  z  „grzechów sięgających  im ponad  głowę",  nieprawości  ciała  i  ducha  zbyt 
licznych, żeby je można zliczyć. Byłem nieposłuszny Bożemu Słowu, ograniczałem Jego 
działanie  w moim życiu,  byłem niecierpliwy w stosunku do ludzi,  osądzałem innych, 
kiedy sam byłem winien. A Pan mi to wszystko przebaczył.

Teraz pytanie dla mnie i oczywiście dla każdego chrześcijanina jest takie: „Czy 
ja przebaczam moim braciom? Czy godzę się z ich różnicami?" Jeżeli nie chcę ich kochać 
i przebaczać tak, jak mnie przebaczono, to Jezus nazywa mnie „złym sługą."
Nie zrozum mnie źle; to nie oznacza, że mamy iść na kompromis. Paweł odważnie głosił 
łaskę,  ale  pouczał  Tymoteusza:  „strofuj,  grom,  napominaj  ze  wszelką  cierpliwością  i 
pouczaniem" (2 Tym. 4:2). Mamy być odważnymi stróżami czystej nauki.

Nie  mamy wykorzystywać  doktryny,  aby  budować  mury  między  nami.  Taki 
grzech  popełniali  Faryzeusze.  Zakon  im  nakazywał  przestrzeganie  Sabatu.  Ale  samo 
przykazanie nie było wystarczające dla ich ciała. Dodawali swoje własne zabezpieczenia, 
mnożące się przepisy i regulacje, które dopuszczały jedynie najlżejsze ruchy fizyczne w 
sabat.  Zakon  mówił  również:  „Nie  bierz  imienia  Boga  na  daremno."  Ale  Faryzeusze 
budowali  jeszcze  więcej  murów,  mówiąc:  „Nawet  nie  będziemy wypowiadać  imienia 
Bożego.  Wtedy  nie  będziemy  mogli  go  brać  na  daremno."  W  niektórych  sektach 
żydowskich te  mury nadal  obowiązują.  Ale są to mury zrobione przez człowieka,  nie 
Boga. Dlatego jest to niewola.

Dzisiaj  Pan nam mówi:  „Świętymi bądźcie,  gdyż  Ja jestem święty"  (1 Piotra 
1:16). Ale ludzie wzięli to przykazanie i użyli go do wzniesienia murów. Ustalili sposoby 
ubierania, przepisy, które ograniczają zachowanie i działanie, niemożliwe do wypełnienia 
normy,  których  oni  sami  nie  są  w  stanie  wypełnić.  Te  mury  utworzyły  niewidzialną 
twierdzę i tylko ci, którzy są za nimi, są uważani za świętych. Ci na zewnątrz tych murów 
są potępieni i należy ich unikać.

Mówię  wam,  że  to  jest  najgorszy  grzech.  Przypowieść  Jezusa  mówi  o  tym 
wyraźnie. Tacy ludzie biorą innych za gardło i żądają: „Będzie po mojemu, albo wcale." 
Ale żadne z przykazań Pana nie miało na celu stworzenia murów odizolowania.

A jaka  była  reakcja  króla  na  tę  niewdzięczność  jego  sługi  w  przypowieści 
Jezusa? Pismo mówi: „Pan się rozgniewał i wydał go na tortury dotąd, aż odda wszystko, 
co był mu winien" (Mat. 18:34). W języku greckim to oznacza „zabrany na dno, aby tam 
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cierpiał." Nie mogę tego zrozumieć inaczej, jak tylko w ten sposób, że Jezus tu mówił o 
Wielka odpowiedzialność tych, którym przebaczono

piekle.
A  więc  co  nam  mówi  ta  przypowieść?  Jak  Chrystus  podsumowuje  Swoje 

poselstwo  dla  swoich  uczniów,  Jego  najbliższych  towarzyszy?  „Tak  i  Ojciec  Mój 
niebieski uczyni wam, jeżeli każdy nie odpuści z serca bratu swemu" (18:35).

Drżę, kiedy czytam tę przypowieść. Chcę paść na twarz i prosić Jezusa o chrzest 
miłości w stosunku do moich współbraci. Taka jest moja modlitwa; i zachęcam, abyś się 
również tak modlił od siebie:

„Boże, przebacz mi. Tak łatwo daję się sprowokować przez innych i zbyt często 
odpowiadam  w  gniewie.  Nie  wiem  gdzie  by  było  moje  życie  bez  Twojej  łaski  i 
przebaczenia.  Jestem  zdumiony  Twoją  miłością.  Proszę,  pomóż  mi  zrozumieć  i 
zaakceptować Twoją miłość do mnie w całej pełni. To jest jedyny sposób, żebym był w 
stanie  wypełnić  twoje  przykazanie  miłości.  Wtedy  będę  w  stanie  przebaczyć  moim 
braciom, w Twoim Duchu miłości i miłosierdzia." Amen.

David Wilkerson(2003) 

Autorzy artykułów:

„Boży akt przebaczenia"
Mikę Barton, Searchlight.

„Boży charakter naszym miejscem odpocznienia"
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