Konspekt dla małej grupy na Wielki Post
Temat: Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu.
1. Ojcze przebacz im bo nie wiedzą co czynią!”
(Łk 23, 32-38)
Za kogo się modli Jezus o przebaczenie? Za przywódców jego ludzi, słabego, przerażonego
establishmentu, który nie mógł znieść groźby obecności miłości tak długo oczekiwanej? Za
godnego politowania Piłata, nieustannie obmywającego ręce, na zawsze brudne? Za żołnierzy
którzy Go ukrzyżowali, którzy mieli władzę nad biczem, przybili gwoździe, pchnęli Go
włócznią? I za nas Jezus się modli o przebaczenie, bo my też tam byliśmy. - Ks. Richard
Neuhaus,
Ksiądz Neuhaus prawidłowo wskazał na naszą obecność, zarówno pośród winnych stojących
pod krzyżem jak i pośród tych, którym Jezus przebaczył z krzyża. Grzech i towarzysząca mu
wina od początku są przy człowieku. Ktoś z humorem powiedział: „Wina jest darem,
nieustannie się udzielającym”. Niestety, nigdy niekończąca się wina nie jest żartem. Wciąż na
nowo przysłania nam prawdę, jak ta mała chmura na niebie blokująca promienie słoneczne,
tak długo jak długo pozostaje nierozpoznana, i nie przebaczona.
Wina wprost łączy się z duchowym stanem naszego sumienia. Nasze sumienie świadczy czy
nasze czyny i postawy są dobre czy też nie.
Przyglądając się Pismu Świętemu, możemy zauważyć, że autorzy nowotestamentalni odnosili
się do wielu różnych stanów naszego sumienia:
Dobre sumienie – to sumienie skłaniające się do życia sprawiedliwego (Dz 23,1; 1Tm 1,5.19;
1P 3,21)
Słabe sumienie – to sumienie, które nie jest w stanie jasno rozróżniać między złem a dobrem
(1Kor 8,7)
Sumienie splamione – to sumienie, które nie skłania się ku sprawiedliwym czynom,
ponieważ zostało znieczulone poprzez zgodę na ignorowanie złych skłonności w przeszłości.
(1Tm 4,2)
Zepsute sumienie – to sumienie kontrolowane przez fałszywe wartości (Tt 1,15)
Oczyszczone sumienie – to sumienie, mające świadomość, że wcześniejsze złe czyny zostały
przebaczona (Hbr 9,14)
Czyste sumienie – to sumienie, wg słów „Nie ma zła, które nie byłoby przebaczone” (Dz
24,16; 1Tm 3,9; Hbr 13,18; 1P 3,16)
Nasze sumienie nas „chwali” albo nas gani. Bez względu na duchowy stan sumienia, prawie
wszyscy z nas od czasu do czasu doświadczają poczucia winy. To poczucie winy ma swój cel;
alarmuje nas o potrzebie przebaczenia naszej winy. Jeżeli nie uznaje, że jestem winny,
wówczas nie ma świadomości potrzeby przebaczenia. Dlatego na początku naszej medytacji
nad słowami Chrystusa z Krzyża, ważne jest aby stawić czoła naszemu grzechowi i winie jaką
za sobą pociąga, jak i przebaczeniu ich przez Jezusa.
Patrząc oczami Jezusa Chrystusa, musimy wyobrazić sobie nas samych stojących w tłumie,
bezwiednie biorących udział w Jego ukrzyżowaniu. Ponieważ nie jesteśmy w stanie unieść
naszych win, bardzo ważnym jest, aby słyszeć nasze imiona w wołaniu Jezusa: „Ojcze
przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”. W sytuacji, gdy Chrystus umarł na krzyżu, aby

zapewnić nam przebaczenie i uwolnienie nas on winy i kary za nasze grzechy, nie uznając
jego daru przebaczenia i twierdząc, że ono nam się należy jako „spadek” dla chrześcijan,
wyrządzamy sobie i Jemu wielką krzywdę.
Nauka płynąca z Pisma Świętego:
Postarajmy się znaleźć odpowiedź na pytanie: co Jezus nauczał o grzechu, winie i
przebaczeniu? Pewnego razu odpowiadając faryzeuszowi, gdy ten nawiązał go przebywania
Jezusa z grzesznikami (Łk 15,2), Jezus odpowiedział przytaczając trzy przypowieści: o
zagubionej owcy (15, 4-7), o zagubionej drachmie (15,8-10) i o synu marnotrawnym (15, 1132). Każda z tych przypowieści ukazuje miłość Ojca wobec grzeszników. Przypowieść o synu
marnotrawnym ukazuje nam również jak my próbujemy radzić sobie z naszą winą.
1. Postarajmy się odkryć jak przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32) poucza
nas o grzechu, winie i przebaczeniu:
a. Jakie grzechy popełnił młodszy syn? …………………………………………..
………………………………………………………………………………………
b. Co sprawiło, że rozpoznał i przyjął odpowiedzialność za swój grzech i winę?
………………………………………………………………………………………
c. Jakie natomiast grzechy popełnił starszy syn? …………………………………
………………………………………………………………………………………
d. Czego mu zabrakło, aby mógł zauważyć swój grzech i winę? ………………...
………………………………………………………………………………………
e. Porównajmy i zestawmy postawy młodszego i starszego syna, a także ojca
wobec „marnotrawnego” syna. …………………………………………………
………………………………………………………………………………………
f. Czasami, ta przypowieść jest nazywana przypowieścią o miłosiernym ojcu.
Czego możemy się dowiedzieć i nauczyć o naszym Ojcu Niebieskim z tej
przypowieści.……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. List do Hebrajczyków także podejmuje temat przebaczenia. Na podstawie Hbr 9, 1115 postarajmy się wyjaśnić w swoich własnych słowach, w jaki sposób otrzymujemy
przebaczenie przez Jezusa.
Doświadczyć Słowa Bożego: „Panie, przebacz im”
Prawdziwa historia:
Kiedy mój najbliżsi przyjaciele stracili moje zaufanie, bardzo mnie raniąc, zostałem
pochłonięty przez gniew i oburzenie. Może, gdyby to był ktoś inny, mógłbym sobie z tym
poradzić lepiej, ale ci przyjaciele byli oddanymi chrześcijanami! Co gorsza, nigdy nie
zrozumieli, że uczynili coś złego.
Po kilku miesiącach od tego wydarzenia, Bóg uzdolnił mnie do zdania sobie sprawy, że mój
gniew i niechęć do przebaczenia, po prostu „trzyma ich grzech przy życiu”, przez co
nieustannie niszczy naszą relację. Kiedy zaprzestałem rozważania ich grzechu, zdrady, nagle
zdałem sobie sprawę ze swoich własnych wad. Zacząłem sobie uświadamiać, że moje grzechy

przeciwko Bogu były tak samo złe, a może nawet gorsze, w porównaniu z ich grzechem
wobec mnie. Wówczas zwróciłem się do Boga o przebaczenie własnych grzechów i win, a
Bóg obdarzył mnie łaską przebaczenia tym, którzy mnie zdradzili. Wymagało to codziennego,
przez kilka miesięcy, zaangażowania, aby przyjąć przebaczenie i samemu przebaczyć. Moi
przyjaciele nigdy mnie nie przeprosili, ale dzisiaj są wciąż moimi przyjaciółmi, ponieważ
prawdziwe przebaczenie jest nam dane nawet wtedy, gdy ci, którzy zgrzeszyli nie rozumieją
tego zła, które uczynili.
Modlić się Słowem Bożym: „Panie, przebacz im”
Jezu, ci, których nakarmiłeś i uzdrowiłeś krzyczeli: „Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!”.
Kilka dni później, ci sami krzyczeli: „ukrzyżuj Go!”. Twoich dwunastu najlepszych
przyjaciół, zdradziło Cię, zaparło się Ciebie lub opuściło Cię, pozostawiając Cię
samego wiszącego na krzyżu. Kiedy fale bólu rozrywały Twoje ciało, odwołałeś się
do miłości i współczucia swojego Ojca, wręcz domagając się uleczenia i
uzdrowienia dla nas: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią!”
Jezu wzmocnij mnie, abym mógł przebaczać tym, którzy mnie skrzywdzili. Pomóż mi
wyobrazić sobie siebie samego stojącego u stóp Twojego krzyża, wykrzykując te
same słowa, równie szczerze i prawdziwie jak Ty to uczyniłeś: „Ojcze, przebacz im,
bo nie wiedzą co czynią!”. Jezu uzdolnij mnie do przebaczania wszystkim, w ten
sam sposób jak Ty mi przebaczyłeś. Poprzez moje postawy i czyny, daj, im
doświadczyć Twojej uzdrawiającej miłości i współczucia, aż zdadzą sobie sprawę,
że oboje, Ty i ja im przebaczamy. Dopomóż mi żyć tak jak Ty żyłeś, hojnie
przebaczając innym.
Żyć Słowem Bożym: „Ojcze przebacz im.”
1. Wypisz te osoby, które cię zraniły. Zwróć szczególnie uwagę na osoby ci najbliższe:
współmałżonka, dzieci, rodziców, braci, siostry, dziadków, przyjaciół, księży,
nauczycieli…
2. Wyobraź sobie twarz każdej z tych osób, która zraniła cię poprzez swoje słowa, czyny
czy postawy. Powiedz Jezusowi o twoich uczuciach gniewu, bólu, rozpaczy, urazy.
Poproś Jezusa, aby cię uzdrowił poprzez swoją miłość, abyś mógł szczerze i
prawdziwie udzielić swego przebaczenia wszystkim, którzy cię zranili, tak jak On
przebacza Ci, kiedy Go zranisz.
3. Wyobraź sobie, że patrzysz prosto w oczy Jezusowi, wiszącemu na krzyżu. Wpatruj
się w Niego, tak długo, aż będziesz w stanie wraz z Nim wypowiedzieć wobec tych,
którzy cię zranili: Ojcze przebacz (imię osoby/osób), bo nie wiedzą co czynią.”
4. Zobacz w swej wyobraźni jak przytulasz tą osobę z uzdrawiającą miłością i czułością
Jezusa. Pomódl się szczerze z serca o błogosławieństwo Boga Ojca dla tej osoby i
całego jej życia.
„Bóg stał się tym, kim naprawdę nie był, abyśmy my mogli się stać tymi, którymi
naprawdę nie jesteśmy.”
Richard Neuhaus.
Konspekt został napisany na podstawie: „The seven last words of Christ”, Rich Cleveland

