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Tylko Bóg może oczyścić nas z grzechów. On czeka na nawrócenie i przemianę 
życia grzesznego człowieka. Z miłością nam przebacza.

Pan Bóg jest miłosiernym Ojcem. Posłał swojego Syna, który cierpiał i umarł 
za nasze grzechy.
Dzięki dziełu odkupienia dokonanemu przez Jezusa Chrystusa możemy otrzymać 
przebaczenie grzechów i powrócić do życia w łasce, w przyjaźni z Bogiem.

Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus 
umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Rz 5, 8

 

Dlaczego Pan Bóg przebacza nam grzechy?

36Bóg nam przebacza
Powracam do kochającego Ojca 

Fotografie: lampion

Ilustracja
Golgota. Pan Jezus umierający na krzyżu a obok 
Niego stojących kilka osób.
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• Co uczynił Pan Jezus dla nas, abyśmy mogli mieć
 odpuszczone grzechy?
• Co powinien zrobić człowiek, aby wrócić do kochającego Ojca?

W sakramencie pokuty wracamy do miłosiernego Boga, który 
przebacza nam grzechy i obdarowuje na nowo swoją łaską.

…i  ja odpuszczam tobie
grzechy w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego.

Zmiłuj	się	nade	mną,	Boże,	w	swojej	łaskawości,
w	ogromie	swego	miłosierdzia	wymaż	moją	nieprawość!
Obmyj	mnie	zupełnie	z	mojej	winy
i	oczyść	mnie	z	grzechu	mojego!
Uznaję	bowiem	moją	nieprawość,	
a	grzech	mój	mam	zawsze	przed	sobą.
Tylko	przeciw	Tobie	zgrzeszyłem
i	uczyniłem,	co	złe	jest	w	Twych	oczach	(…).	Ps	51,	3-6
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Wiemy już, że człowiek może otrzymać przebaczenie grzechów w sakramencie 
pokuty i pojednania. Sakrament ten jest spotkaniem z miłującym nas Bogiem.

Celnik zrozumiał, że swoimi złymi uczynkami obrażał Boga.
Żałował za popełnione grzechy, przeprosił Boga i uzyskał Jego przebaczenie. 
Faryzeusz natomiast nie dostrzegał w sobie żadnych grzechów, choć je popełnił, 
dlatego nie uzyskał przebaczenia.
Pan Bóg przebacza grzechy każdemu, kto szczerze za nie żałuje i przeprasza 
oraz pragnie się poprawić.

Co powinien zrobić człowiek, 
aby pojednać się z Bogiem?

Warunki uzyskania przebaczenia 
w sakramencie pokuty

Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden fary-
zeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: 
«Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, 
niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję 
post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, 
co nabywam». 
A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, 
lecz bił się w piersi, mówiąc: «Boże, miej litość dla mnie grzesz-
nika!». Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony,
nie tamten. Łk 18, 10-14

Boże, miej litość
dla mnie grzesznika!
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Aby dobrze przeżyć spotkanie z Panem Bogiem 
w sakramencie spowiedzi, należy spełnić następujące 
warunki:
1. Rachunek sumienia – dokładne przypomnieć
 sobie wszystkie grzechy.

2. Żal za grzechy – wzbudzić w sercu szczery
 smutek z powodu popełnionych grzechów.

3. Mocne postanowienie poprawy – podjąć
 postanowienie poprawy.

4. Szczera spowiedź – wyznać szczerze wszystkie 
grzechy, zgodnie z prawdą, podać liczbę grzechów 
śmiertelnych.

5. Zadośćuczynienie – naprawić popełnione zło.

Kiedy podczas spowiedzi świętej kapłan wypowie słowa rozgrzeszenia: 
„…i ja odpuszczam tobie grzechy, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, 
możesz być pewien, że Bóg tobie przebaczył.

• Wymień warunki dobrej spowiedzi świętej.
• Co to znaczy, że spowiedź ma być szczera?
• Czy pamiętasz słowa rozgrzeszenia, które kapłan
 w imieniu Chrystusa wypowiada podczas spowiedzi świętej?

Szczęśliwy	ten,	komu	została	odpuszczona	
nieprawość,
którego	grzech	został	puszczony 
w	niepamięć.	(...)
Grzech	mój	wyznałem	Tobie
i	nie	ukryłem	mej	winy.
Rzekłem:	«Wyznaję	nieprawość 
moją	wobec	Pana»,
a	Tyś	darował	zło	mego	grzechu. 
Ps	32,	1.5




