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Wtedy Piotr podszedł do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, 
jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu 
odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem 
razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się 
rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu 
jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie 
miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi 
i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł 
mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. 
Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy 
sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto 
denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! 
Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, 
a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do 
więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się 
działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, 
co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy! 
Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie 
powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się 
nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, 
dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój 
niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu 
(Mt 18, 21-35).



Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś 
w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie 
Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia 
na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba 
powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze 
winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw 
nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, 
ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie 
ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec 
wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, 
Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych 
przewinień (Mt 6, 8-15).



A kiedy stajecie do modlitwy, 
przebaczcie, jeśli macie coś przeciw 
komuś, aby także Ojciec wasz, 
który jest w niebie, 
przebaczył wam wykroczenia wasze 
(Mk 11, 25).



Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy 
skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas 
modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do 
nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci 
Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba 
powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze 
grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam 
zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie (Łk 11, 1-4)



Jeśli brat twój zawini, upomnij go; 
i jeśli będzie żałował, przebacz mu. 
I jeśliby siedem razy na dzień zawinił 
przeciw tobie i siedem razy zwrócił się 
do ciebie, mówiąc: Żałuję tego, 
przebacz mu 
(Łk 17, 3-4).



Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, 
ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, 
jednego po prawej, 
drugiego po lewej Jego stronie. 
Jezus zaś mówił: 
Ojcze, przebacz im, 
bo nie wiedzą, co czynią 
(Łk 23, 33-34).



Polecenia:

1. Omów związek modlitwy i przebaczenia w 
nauczaniu Pana Jezusa.

2. Omów przypowieść Pana Jezusa zachęcającą do 
przebaczania.

3. Wskaż przykład przebaczenia w życiu Pana Jezusa.

4. Oceń znaczenie przebaczenia w relacjach 
międzyludzkich.


