
 Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre 
do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa 

nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, 
skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł.  
A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy;  

spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna 
i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po 

ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem 
Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał 

go: «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos  
w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się».  

Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi?  
Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeśd?» Mężczyzna 
odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc  

z tego drzewa i zjadłem». Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: 
«Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała:  

«Wąż mnie zwiódł i zjadłam». 

Rdz 3, 6-13 



Człowiek jest szczęśliwy gdy: 

 ma więź z Bogiem 
 

 ma właściwe odniesienie do samego siebie, jest 
 zintegrowany 

 ma pozytywne relacje z drugim człowiekiem  
 
 ma właściwe odniesienie do świata 

 stworzonego 



Grzech 

 niszczy relacje z Bogiem – lęk, ukrywanie się 
 
 burzy odniesienie do samego siebie – widzenie 

 się nagim, niechęd, nienawiśd  
 
 niszczy więzi międzyludzkie – zrzucanie winy, 

 błąd komunikacji, zerwanie komunikacji 
 
 psuje odniesienie do świata stworzonego 



GRZECH 
uderza w sedno 

ludzkiego szczęścia !!! 



Grzech ciężki  
(zrywający więź  

z Bogiem) jest gdy… 

 czynię zło w rzeczy ważnej 
 
 czynię to zło świadomie 
 
 czynię to zło z własnej woli 
 
 te trzy czynniki zachodzą równocześnie  



Albowiem Ja, Pan, miłuję praworządnośd, nienawidzę grabieży  
i bezprawia, oddam im nagrodę z całą wiernością i zawrę z nimi 
wieczyste przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów  

i między ludami - ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają,  
że oni są błogosławionym szczepem Pana. 

 Iz 61, 8-9 

«To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Widzieliście całe nieszczęście, 
jakie sprowadziłem na Jerozolimę i na wszystkie miasta judzkie.  

Są one dzisiaj ruiną i nie ma w nich mieszkaoców, za ich nieprawośd, 
którą popełniali, aby Mnie pobudzad do gniewu. Chodzili składad 
ofiary i służyd obcym bogom, których nie znali ani oni, ani wasi 

przodkowie. Mimo że posyłałem do was nieustannie wszystkich 
moich sług, proroków, by mówili:  

"Nie czyocie przecież tych wstrętnych rzeczy, których nienawidzę!„ 
 

Jr 44, 2-4  

Reakcja Ojca … 



Wybrał się więc i poszedł do  
swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, 

ujrzał go jego ojciec i wzruszył się 
głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił 

mu się na szyję i ucałował go.  
A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Bogu i względem ciebie, już nie 

jestem godzien nazywad się twoim 
synem". Lecz ojciec rzekł do swoich sług: 

"Przynieście szybko najlepszą szatę  
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścieo na 
rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie 

utuczone cielę  
i zabijcie: będziemy ucztowad i bawid się, 
ponieważ ten mój syn był umarły, a znów 

ożył; zaginął, a odnalazł się". 
 

Łk 15, 20-24  

Reakcja Ojca 



Fundament nawrócenia 

     to … 
      uznanie siebie  

za grzesznika  
potrzebującego zbawienia 

 



 
Dwóch ludzi przyszło do świątyni, 
żeby się modlid, jeden faryzeusz  

a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak 
w duszy się modlił: "Boże, dziękuję  

Ci, że nie jestem jak inni ludzie, 
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo 
jak i ten celnik. Zachowuję post dwa 

razy w tygodniu, daję dziesięcinę  
ze wszystkiego, co nabywam".  

Natomiast celnik stał z daleka i nie 
śmiał nawet oczu wznieśd ku niebu, 
lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, 
miej litośd dla mnie, grzesznika!” 
Powiadam wam: Ten odszedł do 

domu usprawiedliwiony, nie tamten.  
 

Łk 18, 10-14 
  



5 WARUNKÓW SAKRAMENTU 
POKUTY 

 RACHUNEK SUMIENIA 
 
 ŻAL ZA GRZECHY 
 
 POSTANOWIENIE POPRAWY 
 
 SZCZERA SPOWIEDŹ 
 
 ZADOŚDUCZYNIENIE 



 
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej 

łaskawości, w ogromie swego 
miłosierdzia wymaż moją 

nieprawośd! Obmyj mnie zupełnie  
z mojej winy i oczyśd mnie z grzechu 

mojego! Uznaję bowiem moją 
nieprawośd, a grzech mój jest zawsze 

przede mną. Tylko przeciw Tobie 
zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest 

przed Tobą, tak że się okazujesz 
sprawiedliwym w swym wyroku  

i prawym w swoim osądzie.  
Oto zrodzony jestem w przewinieniu 

i w grzechu poczęła mnie matka.  



Oto Ty masz upodobanie w ukrytej 
prawdzie, naucz mnie tajników 

mądrości. Pokrop mnie hizopem,  
a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad 
śnieg wybieleję. Spraw, bym usłyszał 

radośd i wesele: niech się radują 
kości, któreś skruszył! Odwród 

oblicze swe od moich grzechów  
i wymaż wszystkie moje 

przewinienia!  Stwórz, o Boże,  
we mnie serce czyste i odnów  

w mojej piersi ducha 
niezwyciężonego! Nie odrzucaj mnie 

od swego oblicza i nie odbieraj mi 
świętego ducha swego! Przywród mi 

radośd z Twojego zbawienia  
i wzmocnij mnie duchem ochoczym. 

Ps 51, 3-14 
 


