
  

Rozdzia  4

Wchodz c do ciemnego konfesjona u, Józef zamkn  za sob  
drzwiczki i ukl kn . Konfesjona  by  w starym stylu i sk ada  
si  z trzech cz ci. Ojciec Sweeney, wikary lokalnej parafii, sie-
dzia  ju  w rodkowej jego cz ci. W lewej cz ci jaka  starsza 
kobieta szeptem wyznawa a ksi dzu swoje grzechy. W prawej 
cz ci Józef czeka  na swoj  kolej i w milczeniu rozwa a  wyda-
rzenia ostatniego tygodnia, maj ce gorzko-s odki posmak.

Problemy Józefa zacz y si  w ubieg y weekend, w trakcie 
dorocznej szkolnej wyprawy narciarskiej. Wróci  z gór w nie-
dziel  pó n  noc . Chocia  nie by  przygotowany do poniedzia -
kowych lekcji, wskoczy  do ó ka zbyt zm czony imprezowa-
niem, by cokolwiek zrobi  w tym zakresie. Nast pne dwa dni 
przemkn y jak b yskawica w nadganianiu zaleg o ci. W rodku 
tygodnia wszystko znów znajdowa o si  pod kontrol  – wszyst-
ko, za wyj tkiem jednej rzeczy: sumienia, które go dr czy o.

Je d c na nartach, Józef opu ci  niedzieln  Msz  wi t . 
Ale to nie by  problem. W ko cu by  w podró y i nie wiedzia , 
w którym miejscu znajduje si  jaki  ko ció .



Problemem by a sobotnia noc. Problemem by a Cyndy.

Józef spotka  j  w sobot  na wyci gu narciarskim. Wspólnie 
je dzili na nartach przez ca y dzie , a pó niej postanowili spo-
tka  si  wieczorem na kolacji. Reszta potoczy a si  sama.

Sobotnia noc by a dla Józefa nowym do wiadczeniem.

– Troch  przesadzi em – pomy la  Józef.

Na pocz tku czu  si  z siebie dziwnie zadowolony, bardziej 
wyrobiony, w kwiecie wieku. Jednak po kilku dniach namys u 
jego poczucie winy rzuca o ciemny cie  na te wspomnienia. Mu-
sia  co  z tym zrobi .

  – Mo esz rozpocz  swoj  spowied  – powiedzia  ojciec 
Sweeney.

Znajomy g os ksi dza sprowadzi  Józefa z powrotem na zie-
mi , do konfesjona u. Ojciec Sweeney otworzy  okienko oddzie-
laj ce dwie cz ci konfesjona u. Male kie dziurki w pó prze-
roczystym plastikowym okienku pozwala y s ysze  si , lecz 

zatrzymywa y wi kszo  wiat a. Józef widzia  profil twarzy 
ksi dza rysuj cy si  w okienku, gdy ten czeka , a  Józef odpo-
wie na jego s owa.

Józef sk oni  g ow  i prze egnawszy si , rozpocz  spowied .

– W imi  Ojca i Syna, i Ducha wi tego. Amen. Pob ogos aw 
mnie ojcze, gdy  zgrzeszy em. Od mojej ostatniej spowiedzi mi-
n y dwa lata – powiedzia  Józef.

– To d ugi czas – zauwa y  ojciec Sweeney.

– To dobrze, e wróci e  do sakramentu pojednania. Chc , 
by  czu  si  swobodnie i opowiedzia  mi o wszystkim, co ci le y 
na sercu – powiedzia  ojciec Sweeney.

Nast pnie, coraz bardziej uroczy cie, ojciec Sweeney roz-
pocz  recytowanie s ów Obrz du pojednania 20: „Bóg, który 
o wieca nasze serca, niech ci da prawdziwe poznanie swoich 
grzechów i Jego mi osierdzia”  [77].

 20.  Poniewa  ta ksi ka jest adresowana do polskiego Czytelnika, przyj to tutaj polski tekst litur-
giczny. W innych krajach kap an korzysta by z lokalnego odpowiednika (przyp. red.).



Potem, po przeczytaniu kilku wersetów z Pisma wi tego, 
ojciec Sweeney przerwa  na chwil , po czym doda :

– Teraz mo esz wyzna  swoje grzechy.

Józef rozpocz  w szybkim tempie:

– Ojcze, wybacz mi, gdy  zgrzeszy em. Wyznaj , e, e… 
– Józef zawaha  si  i zatrzyma .

B d c jeszcze ch opcem, Józef zawsze mia  ze sob  list  
grzechów do wyrecytowania: Trzy razy nie okaza em szacunku 
swojej matce; osiem razy sk ama em; dziesi  razy by em nie-
uprzejmy w stosunku do swoich sióstr; dwa razy ukrad em drob-
ne z portmonetki matki…

Lecz tym razem by o inaczej. To pierwszy raz, gdy Józef mu-
sia  wyzna  ci ki grzech seksualny.

– Wyznaj , e oko o dziesi  razy opu ci em Msz  wi t , 
cztery razy sk ama em; oszukiwa em na egzaminie w szkole, 
i… raz uprawia em seks z dziewczyn  – Józef zako czy  w szyb-
kim tempie.

Po d ugiej przerwie ojciec Sweeney odpowiedzia  spokojnie:

– Opuszczenie Mszy wi tej jest ci kim wyst pkiem. Po-
zbawia ci  ono pomocy potrzebnej do unikania grzechu.

Nast pnie starszy ksi dz cierpliwie obja nia  Józefowi, w jaki 
sposób lekcewa enie sakramentów doprowadzi o go do moral-
nego upadku.

– Czy u wiadamiasz sobie, e rozpusta jest grzechem ci -
kim? – zapyta  ojciec Sweeney.

– Tak, zdaj  sobie z tego spraw  – Józef odpowiedzia  
szczerze.

– Bardzo dobrze – ojcowskim g osem stwierdzi  ksi dz.

– Za pokut  odmów ró aniec. Powiniene  by  bardziej gorli-
wy w przyjmowaniu sakramentów i unika  sytuacji, które mog  
prowadzi  ci  do grzechu. Teraz zrób al za grzechy – doda  
ksi dz.

Józef nie móg  w to uwierzy .



– To wszystko? – powiedzia  sam do siebie – Czy to wszystko, 
co on zamierza mi powiedzie ?

 Odetchn wszy, e najgorsze ju  za nim, Józef zacz  powta-
rza  al za grzechy:

– Bo e mój, a uj , e Ciebie obrazi em swoimi grzechami. 
Mocno postanawiam wi cej nie grzeszy  i unika  okazji do grze-
chu. Przez zas ugi m ki Jezusa Chrystusa zmi uj si  nade mn . 

Podnosz c jedn  r k , ojciec Sweeney zacz  modli  si  uro-
czystym g osem:

– Bóg, Ojciec mi osierdzia, który pojedna  wiat ze sob  przez 
mier  i zmartwychwstanie swojego Syna i zes a  Ducha wi -

tego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia 
i pokoju przez pos ug  Ko cio a. I ja odpuszczam tobie grzechy 
w imi  Ojca i Syna, i Ducha wi tego.

S ysz c te s owa, Józef dostrzeg , jak rami  ojca Sweeneya 
kre li w powietrzu znak krzy a.

– Amen – odpowiedzia  Józef.

Kap an zako czy  obrz d modlitw :

– M ka Jezusa Chrystusa, naszego Pana, wstawiennictwo 
Naj wi tszej Maryi Panny i wszystkich wi tych, dobro, które 
spe nisz, i cierpienie, które zniesiesz, niech b d  zado uczy-
nieniem za twoje grzechy, wyjednaj  ci wzrost aski i nagrod  
ycia wiecznego. Id  w pokoju.

Józef niezw ocznie opu ci  konfesjona  i skierowa  si  ku 
przodowi ko cio a. Tam ukl kn  przy balustradzie i zacz  czy-
ni  pokut .  

Dziesi  minut pó niej sko czy  si  modli . Sumienie Józefa 
znów by o spokojne. Ciemna chmura zacz a podnosi  si . Opu-
ci  ko ció  i skierowa  si  do domu.

Gdy szed , w jego umy le powoli kszta towa a si  nast puj -
ca my l:

– Nie by o wcale tak le. Dziesi  minut pokuty. Mimo wszyst-
ko, by  mo e ten grzech nie jest taki z y. Niemal by  tego wart!



Lecz mo e jednak nie by  tego wart, gdy  wed ug Ko cio a 
katolickiego, w sobotni  noc Józef móg  straci  co  wi cej ni  
swoje dziewictwo. Móg  zgubi  swoj  dusz , gdy  jego grzech 
by  grzechem miertelnym.

[1849-1876]

 Ko ció  katolicki naucza, e istniej  dwa rodzaje grzechu 
[1854]. Pierwszym rodzajem jest grzech miertelny [1855, 1874]:

Pope niamy grzech miertelny wtedy, gdy a-
miemy przykazanie Bo e w sprawie du ej wagi, 
b d c w pe ni tego wiadomymi i za nieprzy-
muszon  zgod  naszej woli. Spraw  du ej wagi 
jest np. niewiara, nienawi  bli niego, cudzo ó-
stwo, powa na kradzie , morderstwo itp.

Dogmatic Theology for the Laity  [78]

Tak jak grzech pierworodny zniszczy  ycie Bo e w Ada-
mie, tak grzech miertelny niszczy ycie Bo e w ochrzczonych 
katolikach [1855]. To w a nie z tego powodu Ko ció  nazywa ten 
rodzaj grzechu miertelnym. Grzech miertelny zabija dusz  i je-
li nie zostanie odpokutowany, skutkuje wiecznym pot pieniem 

[1033, 1861, 1874]. 

  Drugim rodzajem grzechu, wed ug Ko cio a, jest grzech po-
wszedni [1862, 1875]:

Pope niamy grzech powszedni (czyli taki, który 
mo e zosta  przebaczony bez spowiedzi) wtedy, 
gdy amiemy przykazanie Bo e albo w b ahej 
sprawie, albo bez pe nej wiadomo ci, albo bez 
pe nego przyzwolenia woli […]; przyk ady: do-
browolna utrata uwagi w czasie modlitwy, drob-
na kradzie , pró no , „k amstwo w bia ych r -
kawiczkach”, brak mi o ci i hojno ci w ma ych 
sprawach itp.

Dogmatic Theology for the Laity  [79] 



 Ko ció  nazywa te grzechy powszednimi. Bóg przebaczy 
grzesznikowi te mniejsze grzechy, je li wyzna je Bogu w modli-
twie i b dzie szczerze pokutowa . Grzechy powszednie os abiaj  
duchow  ywotno  i czyni  dan  osob  podatniejsz  na pope -
nienie wi kszych grzechów. Lecz w przeciwie stwie do grze-
chów miertelnych, grzechy powszednie nie zabijaj  ycia duszy 
ani nie nara aj  grzesznika na wieczne pot pienie [1855]. 

Teologowie katoliccy porównuj  sposób, w jaki grzechy 
miertelne i powszednie oddzia uj  na dusz  cz owieka, do 

sposobów, w jakie choroby atakuj  cia o. Wi kszo  chorób 
jest niegro nych. System odporno ciowy organizmu zwalcza 
je i w ko cu zdrowie powraca. Grzech powszedni jest jak nie-
gro na choroba duszy. Stanowi przeszkod  dla ycia duchowego 
i obni a odporno  cz owieka na pokus , lecz ywotno  duszy 
zostaje utrzymana [1863]. 

    Grzech miertelny jest dla duszy miertelnym ciosem. 
U mierca j  tak samo skutecznie, jak nieuleczalna choroba 
u mierca cia o.  Gdy katolik, który przez chrzest otrzyma  ask  
u wi caj c , pope nia grzech miertelny, traci t  ask  [1861]  [80]. 
 Chocia  ta osoba zosta a usprawiedliwiona przez chrzest, to 
z powodu pope nienia grzechu miertelnego traci ask  uspra-
wiedliwienia albo, jak mo na by powiedzie , staje si  osob , 
która dozna a utraty usprawiedliwienia  [81] . Staje si  dzieckiem 
gniewu przeznaczonym na wieczne pot pienie [1033, 1861, 1874].  Ko-
ció  naucza, e tak jak martwe cia o nie jest zdolne przywróci  

samo siebie do ycia, tak dusza u miercona przez grzech mier-
telny nie mo e sama siebie o ywi . Grzesznik musi zwróci  si  
do Ko cio a i skorzysta  z sakramentu pokuty [1446, 1856]  [82]    .

[976-987, 1422-1498]

 Ko ció  katolicki naucza, e sakrament pokuty odbudowu-
je w a ciw  relacj  mi dzy Bogiem i zb kanym katolikiem. 
W konsekwencji, Ko ció  nazywa sakrament pokuty tak e sa-
kramentem pojednania [1424]. 



    Sakrament pokuty ma kilka podobie stw do sakramentu 
chrztu [980]. Tak jak chrzest jest ród em aski u wi caj cej dla 
duszy, która jest martwa wskutek grzechu Adama, tak sakra-
ment pokuty przywraca ask  u wi caj c  duszy, która jest mar-
twa wskutek pope nienia grzechu miertelnego [987, 1446].   Chrzest 
usprawiedliwia, podczas gdy pokuta, mo na powiedzie , po-
wtórnie usprawiedliwia. Dzi ki niej „ci za , którzy po otrzyma-
niu aski usprawiedliwienia przez grzech od niej odpadli, znowu 
b d  mogli by  usprawiedliwieni”  [83]      .

Tak jak chrzest jest konieczny dla zbawienia niemowl cia, 
które narodzi o si  z grzechem pierworodnym, tak pokuta jest 
konieczna dla zbawienia ochrzczonego katolika, który pope -
ni  grzech miertelny. Jednak w przeciwie stwie do przyj cia 
chrztu, które jest wzgl dnie proste, przyj cie sakramentu poku-
ty posiada kilka wymaga  [1448, 1491]. 

[1455-1458, 1493]

Katolicy cz sto mówi  o sakramencie pokuty jako o sakra-
mencie wyznania grzechów lub po prostu o wyznaniu grzechów, 
gdy  w czasie tego obrz du wyznaj  swoje grzechy kap ano-
wi [1424]. Ko ció  wymaga od grzesznika, aby „po dok adnym 
zbadaniu siebie i wejrzeniu we wszystkie zakamarki i kryjówki 
sumienia wyzna  te grzechy”  [84]. Ko ció  zach ca tak e do sa-
kramentalnego wyznania grzechów powszednich, lecz nie da 
tego [1493]. 

[1430-1433, 1450-1454, 1490-1492]

Zanim kap an udzieli przebaczenia katolikowi b d cemu 
winnym pope nienia grzechu miertelnego, musi on okaza  
smutek z powodu swoich grzechów i postanowi  unika  tych 
grzechów w przysz o ci. Katolicy wyra aj  to przez modlitw  
zwan  alem za grzechy.  



[1441-1445, 1461-1467, 1485]

Katolicyzm naucza, e chocia  jedynie Bóg mo e przebacza  
grzechy, to jednak wol  Boga jest, by czyni  to za po rednic-
twem Ko cio a [1441-1445]. W konsekwencji, udzielaj c sakramentu 
pokuty, kap an jest odpowiedzialny za to, by os dzi  grzeszni-
ka. Kap an mo e najpierw zada  kilka pyta , aby ustali  oko-
liczno ci pope nienia grzechu i oceni  stopie  winy. Nast pnie 
decyduje on, czy grzesznik prawdziwie a uje swego grzechu 
i czy postanawia go nie powtórzy . Na podstawie tej informacji 
kap an decyduje, czy przebaczy  grzesznikowi, czy nie  [85]   .

[1441-1445, 1449, 1461-1467, 1495]

Je li kap an decyduje si  przebaczy  grzesznikowi, a zwy-
kle tak czyni, to dokonuje on aktu rozgrzeszenia. Rozgrzeszy  
oznacza uczyni  kogo  wolnym, uwolni  od konsekwencji winy. 
Ko ció  naucza, e „forma sakramentu pokuty, w której szcze-
gólnie zawiera si  jej si a, jest w tych s owach kap ana: Ja ciebie 
rozgrzeszam” 21  [86]. Rozgrzeszenie uwalnia osob  winn  pope -
nienia grzechu miertelnego od wiecznego pot pienia. Faktycz-
nie Ko ció  twierdzi, e „nie ma takiej winy, nawet najci szej, 
której nie móg by odpu ci  Ko ció  wi ty” (982). To rozgrzesze-
nie nie jest po prostu deklaracj , e Bóg przebaczy  grzeszniko-
wi, ale prawnym aktem samego kap ana  [87] .

[1434-1439, 1459-1460, 1494]

   Ostatnim wymaganiem, które musi spe ni  grzesznik, zanim 
jego grzech mo e by  w pe ni przebaczony, jest zado uczynie-
nie za ten grzech Bogu.

Grzesznik uwolniony z grzechu musi jeszcze od-
zyska  pe ne zdrowie duchowe. Powinien zatem 

 21.  Wspó czesna formu a u ywana w Polsce brzmi: I ja odpuszczam tobie grzechy w imi  Ojca, 
i Syna, i Ducha wi tego. ród o: Cichy S. (opracowa ), Odnowione obrz dy sakramentu po-
kuty, Ksi garnia w. Jacka, Katowice 1983, s.33 (przyp. red.).



zrobi  co  wi cej, by naprawi  swoje winy: po-
winien „zado uczyni ” w odpowiedni sposób 
lub „odpokutowa ” za swoje grzechy. To za-
do uczynienie jest nazywane tak e „pokut ”.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1459)  

TAK

Pokutuje
z grzechu?

EUCHARYSTIA
i inne sakramenty

Wspó pracuje
z ask ?

TAK

WIARA DOBRE
UCZYNKI

zgromadzone
ZAS UGI

Koniec
ycia?

NIE

TAK

AKTY
POKUTYGRZECH

NIE

USPRAWIEDLIWIENIE
WZRASTAJ CE

przez przyjmowanie
ASKI

SAKRAMENTALNEJ
i zdobywanie

ASKI
WYS U ONEJ

Powa ny,
wiadomy

i rozmy lny?

GRZECH
POWSZEDNI

NIE
zgromadzona

KARA DOCZESNA

GRZECH MIERTELNY

UTRATA
USPRAWIEDLIWIENIA

przez pope nienie
grzechu miertelnego

skutkuj ca
wiecznym pot pieniem

i utrat  aski u wi caj cej

POWTÓRNE 
USPRAWIEDLIWIENIE

przez
SAKRAMENT POKUTY

skutkuj ce odpuszczeniem
grzechu miertelnego
i przywróceniem aski

u wi caj cej

DUCHOWO YWA

STAN DUSZY

DUCHOWO MARTWA

TAK

NIE Koniec
ycia?

TAK

NIE

 Rysunek 4. Powtórne usprawiedliwienie

Aby pomóc danej osobie naprawi  skutki swojego grzechu, 
kap an nak ada na ni  akt pokuty. Pokuta jest wybierana „wed ug 
natury grzechów i mo liwo ci penitentów”  [88]. Mo e ona przyj  
form  postu, uczynku mi osierdzia dla biednych, dobrowolnego 
samowyrzeczenia, s u by bli niemu lub jak  form  duchowego 
wiczenia [1460].     Pokuta polega zwykle na odmówieniu pewnej 

liczby modlitw, takich jak Ojcze nasz i Zdrowa  Maryjo.     (Akt 
pokuty – kara, która czyni zado  grzechowi, nie powinna by  
mylona z sakramentem pokuty, który jest obrz dem sakramen-
talnego pojednania). 



   Ko ció  katolicki zaleca wszystkim katolikom regularne wy-
znawanie grzechów przez uczestnictwo w sakramencie pokuty 
[1458].   Te osoby, które nie s  winne pope nienia grzechów mier-
telnych, powinny wyzna  swoje „grzechy powszednie i wspo-
mnie  o niektórych grzechach wyznanych w trakcie ostatniej 
spowiedzi”  [89] [1493]. W ten sposób katolik mo e odnie  korzy  
z aski aktualnej, otrzymywanej przez ten sakrament i w ten 
sposób unikn  grzechów w przysz o ci [1496].   Prawo ko cielne 
wymaga, aby katolicy wyznawali grzechy miertelne przynajm-
niej raz w roku [2042]  [90] .  „Ten, kto ma wiadomo , e pope ni  
grzech miertelny, nie powinien przyjmowa  Komunii wi tej, 
nawet je li prze ywa wielk  skruch , bez uzyskania wcze niej 
rozgrzeszenia sakramentalnego” (1457).       

Od czasów Soboru Watyka skiego II zarówno kler katolic-
ki, jak i laikat dokonuj  ponownej oceny sakramentu pojedna-
nia. Pytania dotycz ce tego, w jaki sposób sakrament ten ma 
by  udzielany (indywidualnie czy grupowo), jak cz sto powi-
nien by  praktykowany, a nawet czy sakrament ten jest w ogó-
le potrzebny, spowodowa y, e rekordowo ma a liczba ludzi go 
praktykuje.

 Tym niemniej, oficjalna nauka Ko cio a w tym wzgl dzie po-
zostaje niezmienna. „Indywidualna i integralna spowied  oraz 
rozgrzeszenie stanowi  jedyny zwyczajny sposób, przez któ-
ry wierny, wiadomy grzechu ci kiego, dost puje pojednania 
z Bogiem i Ko cio em”  [91] .

Pismo wi te nie zawiera adnego takiego nakazu. Przeciw-
nie, Biblia naucza, e:

Grzechy maj  by  wyznawane Bogu, a nie kap anowi.

Zado uczynienie za grzech jest wynikiem przelania krwi 
Chrystusa, a nie wynikiem pokuty.

Ka dy grzech jest miertelny; aden grzech nie jest 
powszedni.



 Gdy król Dawid pokutowa  z cudzo óstwa, to wyzna  swój 
grzech bezpo rednio Bogu. Nie uczestniczy  w tym aden ka-
p an. Nie by o adnego obrz du. Nie by o adnego sakramentu. 
By  jedynie z amany cz owiek, który uznawa  swój grzech przed 
swoim Stwórc . Pó niej Dawid opisa  to prze ycie w psalmie 
adresowanym do Boga:

 Grzech mój wyzna em Tobie i nie ukry em mej 
winy. Rzek em: Wyznaj  nieprawo  moj  wo-
bec Pana, a Ty  darowa  z o mego grzechu.

Ksi ga Psalmów 32,5 

   Wyznanie grzechów bezpo rednio Bogu by o równie  do-
wiadczeniem Nehemiasza (Ne 1,4-11), Daniela (Dn 9,3-19) i Ez-

drasza (Ezd 9,5-10).     Ezdrasz, cho  sam by  kap anem z pokolenia 
Lewiego, tak naucza  lud Bo y: „A teraz wyznajcie wykroczenie 
swoje wobec Pana, Boga ojców waszych” (Ezd 10,11). 

Równie  nowotestamentowi chrze cijanie mog  przyj  ze 
swymi grzechami bezpo rednio do Boga  [92].  Nie przychodz  oni 
do S dziego, lecz przychodz  do swego Ojca, z Jezusem u swego 
boku: „Je liby nawet kto  zgrzeszy , mamy Rzecznika u Ojca 
– Jezusa Chrystusa sprawiedliwego” (1 J 2,1).   Przychodz  oni 
z ufno ci , e Bóg ich wys ucha: „Przybli my si  wi c z ufno-
ci  do tronu aski, aby my doznali mi osierdzia i znale li ask  

pomocy w stosownej chwili” (Hbr 4,16).   Przychodz  oni z obiet-
nic , e Bóg im przebaczy: „Je eli wyznajemy nasze grzechy, 
Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpu ci je nam i oczy ci nas 
z wszelkiej nieprawo ci” (1 J 1,9).  

Ko ció  katolicki naucza natomiast, e katolicy musz  wyzna-
wa  wszystkie swoje grzechy ci kie kap anowi w sakramencie 
pokuty. Ko ció  mówi, e obowi zek ten wynika z prawnej w a-
dzy kap a stwa. Ko ció  twierdzi, e Chrystus da  t  moc kap a-
nom, gdy ukaza  si  aposto om, tchn  na nich i powiedzia :



 We mijcie Ducha wi tego! Którym odpu cicie 
grzechy, s  im odpuszczone, a którym zatrzy-
macie, s  im zatrzymane.

Ewangelia wed ug Jana 20,22-23 

Ko ció  naucza, e wypowiadaj c te s owa, Pan da  kap anom 
w adz  os dzania i przebaczania chrze cijanom, którzy popadli 
w grzech [976, 1461, 1485]. Ko ció  twierdzi, e sakrament pokuty jest 
w a ciwym zastosowaniem tej w adzy.

 Jednak w Ewangelii wed ug Jana 20,22-23 Pan nie mówi  
do grupy ordynowanych biskupów lub ksi y.  Jego s uchacza-
mi by a grupa z o ona z dziesi ciu aposto ów i kilku innych 
uczniów. Dlatego nie ma adnego powodu, by ogranicza  za-
stosowanie tego fragmentu Pisma wi tego do ordynowanego 
kleru. Dodatkowo, w ca ym Nowym Testamencie nie ma adne-
go biblijnego przyk adu sakramentalnej spowiedzi dokonywanej 
wobec kap ana!

Co wi cej, relacja ukasza dotycz ca tego samego zdarzenia 
ukazuje, e Jezus nie ustanawia  ko cielnego sakramentu, lecz 
mówi  o odpowiedzialno ci swoich uczniów, aby zwiastowa  
ewangeli  zgubionym ludziom:

 I rzek  do nich: Tak jest napisane: Mesjasz b -
dzie cierpia  i trzeciego dnia zmartwychwstanie; 
w imi  Jego g oszone b dzie nawrócenie i odpusz-
czenie grzechów wszystkim narodom, pocz wszy 
od Jeruzalem. Wy jeste cie wiadkami tego.

Ewangelia wed ug ukasza 24,46-48 

Uczniowie mieli i  i zwiastowa  przebaczenie grzechów 
przez Jezusa Chrystusa. Mieli sta  si  wiadkami Pana, a nie 
spowiednikami chrze cijan.

Widzimy, e to w a nie czynili uczniowie w Dziejach Apo-
stolskich.  Na przyk ad, Piotr zwiastowa  Chrystusa Korneliu-
szowi, mówi c: „ka dy, kto w Niego wierzy, przez Jego imi  
otrzymuje odpuszczenie grzechów” (Dz 10,43).  Gdy Duch wi -
ty zst pi  na Korneliusza i jego dom, Piotr u wiadomi  sobie, e 
jego s uchacze uwierzyli.  Nast pnie og osi , e Bóg przebaczy  



im i zaakceptowa  ich: „Któ  mo e odmówi  chrztu tym, którzy 
otrzymali Ducha wi tego tak samo jak my? I rozkaza  ochrzci  
ich w imi  Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozosta  
u nich jeszcze kilka dni” (Dz 10,47-48). 

By y równie  okazje, gdy uczniowie odkrywali, e koniecz-
n  rzecz  jest og aszanie, i  grzechy niektórych ludzi zosta y 
zatrzymane. Szymon czarnoksi nik by  jedn  z takich osób. 
Us ysza  ewangeli , powiedzia , e uwierzy , a nast pnie zosta  
ochrzczony. Wkrótce potem Szymon ujawni  sw  prawdziw  
motywacj : my la , e mo e otrzyma  od aposto ów magiczn  
moc.  Piotr powiedzia  Szymonowi, e ci gle jest w swoich grze-
chach (Dz 8,21-22). 

  Jest jeszcze jeden argument wspieraj cy interpretacj  Ewange-
lii wed ug Jana 20,22-23 mówi c , e uczniowie mieli zwiastowa  
Bo e przebaczenie grzechów w charakterze wiadków: Z grama-
tycznego punktu widzenia Ewangelia wed ug Jana 20,23 u ywa 
szczególnego czasu.   Pan nie powiedzia : „Którym odpu cicie 
grzechy, b d  im odpuszczone”. Nie powiedzia  te : „Którym od-
pu cicie grzechy, s  im odpuszczone”. Faktycznie On powiedzia : 
„Którym odpu cicie grzechy, zosta y i s  im odpuszczone” 22.

W greckim tek cie oryginalnym Jezus u ywa czasu tera -
niejszego dokonanego. „Czas tera niejszy dokonany wskazuje na 
proces, lecz postrzega ten proces jako dzia anie, które osi gn o 
swój punkt kulminacyjny i znajduje si  w stanie ko cowym”  [93]. 
Oznacza to, e uczniowie mieli w adz  og asza  przebaczenie 
grzechów tym, którym Bóg ju  wcze niej przebaczy .

Je li chodzi o katolick  interpretacj , to mogliby my zapyta , 
jak to mo liwe, aby kap an ocenia  anonimow  osob , której na-
wet nie mo e wyra nie dostrzec, na podstawie kilkuminutowej 
rozmowy. W jaki sposób jeden cz owiek mo e wejrze  do ser-
ca drugiego cz owieka i zmierzy  powag  jego grzechu, stopie  
jego winy i g bi  jego skruchy, a nast pnie wskaza  mu Bo e 
zado uczynienie za ten grzech?  „Któ  mo e odpuszcza  grze-
chy, prócz jednego Boga?” (Mk 2,7). 

 22.  Podkre lenia w tek cie dodane przez Autora ksi ki (przyp. red.).



    Wed ug katolicyzmu grzech ma podwójny skutek: kar  wiecz-
n  i kar  doczesn  [1472]. Grzech miertelny ci ga na dan  osob  
kar  wieczn , wygnanie sprzed oblicza Boga po to, aby cierpie  
w piekle na zawsze. Ka dy grzech, czy to grzech miertelny, czy 
grzech powszedni, ci ga na dan  osob  kar  doczesn , czyli 
tak , która trwa przez ograniczony okres czasu.   

Wed ug Ko cio a, kara doczesna nie jest po prostu naturaln  
konsekwencj  grzesznego i g upiego sposobu ycia, o którym 
jest mowa w Ksi dze Przys ów.  Nie jest te  jedynie karceniem 
mi uj cego Ojca, maj cym na celu korekt  post powania, które 
jest opisane w Li cie do Hebrajczyków 12,4-11.  Ko ció  mówi, e 
doczesna kara wynika raczej z natury samego grzechu [1472]. Jest 
to kara, która musi zosta  zap acona nawet wtedy, gdy grzech 
zosta  przebaczony [1473].

    Katolicy wierz , e w tym yciu mog  unikn  kary docze-
snej przez akty pokuty, a w przysz ym yciu (jak zobaczymy 
to w nast pnym rozdziale) przez cierpienie w miejscu zwanym 
czy cem [1030-1032, 1472].    

    Akty pokuty obejmuj  odmawianie szczególnych modlitw, 
posty, dobrowolne wyrzeczenia, dawanie ja mu ny biednym 
oraz akceptacj  do wiadcze  i rozczarowa  ycia. Niektórzy 
katolicy uczestnicz  w bardziej ekstremalnych formach pokuty, 
takich jak: samobiczowanie, noszenie w osiennicy lub a cucha 
z kolcami, pielgrzymka na kolanach do sanktuarium lub ko cio-
a, albo spanie na go ej, kamiennej pod odze [1460].    

Najbardziej powszechnym aktem pokuty jest zado uczynie-
nie za grzech, które nakazuje katolikowi kap an wys uchuj cy 
jego spowiedzi. Samo zado uczynienie jest zdefiniowane w na-
st puj cy sposób:

[…] dobrowolne znoszenie kary na o onej 
przez spowiednika w celu zrekompensowania 
krzywdy wyrz dzonej Bogu oraz odkupienie 



lub pokuta za kar  doczesn , która zazwyczaj 
jest konieczna, nawet wtedy, gdy grzech zosta  
przebaczony.

A Manual of Dogmatic Theology  [94] 

Biblia naucza jednak, e gdy Bóg przebacza, to przebacza 
wszystko – nie pozostaje nawet jedna plamka grzechu:

 Cho by wasze grzechy by y jak szkar at, jak 
nieg wybielej ; cho by by y czerwone jak pur-

pura, stan  si  bia e jak we na.
Ksi ga Izajasza 1,18 

 Na krzy u Chrystus dokona  doskona ego i zupe nego za-
do uczynienia za grzech: „On bowiem jest ofiar  przeb agaln  
za nasze grzechy” (1 J 2,2). 

Katolicka koncepcja, e grzesznik musi ponie  kar  docze-
sn  za swoje grzechy, jest równoznaczna ze stwierdzeniem, e 
krew Chrystusa jest niewystarczaj ca i dlatego Bóg wymaga 
czego  wi cej. Ponadto taki pogl d, przynajmniej cz ciowo, 
zmienia grzesznika w zbawiciela samego siebie. Grzesznik 
mo e nawet, podobnie jak Chrystus, „zrekompensowa  krzyw-
d  wyrz dzon  Bogu”  [95].

    W ko cu, co jest konsekwencj  tego, e gdy grzesznik wy-
znaje grzech ci ki kap anowi, to mówi mu si , e mo e odpoku-
towa  kar  doczesn  za grzech przez zrobienie czego , np. przez 
odmówienie kilka razy modlitw Zdrowa  Maryjo i Ojcze nasz?     
Grzesznik mo e doj  jedynie do wniosku, e grzech nie jest 
rzecz  bardzo powa n .

Jak powa n  rzecz  jest grzech?    Biblia naucza, e duchow  
konsekwencj  ka dego grzechu jest kara mierci, czyli wiecz-
ne oddzielenie od Boga w jeziorze ognia (Ap 20,14-15): „Umrze 
tylko ta osoba, która zgrzeszy a” (Ez 18,4); „Albowiem zap at  
za grzech jest mier ” (Rz 6,23).   



Nie oznacza to, e ka dy grzech jest jednakowo nikczemny 
i odra aj cy w oczach Boga.   Pismo wi te naucza, e niektóre 
grzechy s  gorsze od innych i b d  w odpowiedni sposób os -
dzone (J 19,11; Mt 10,15).    Jezus naucza , e w piekle b d  ró ne 
stopnie pot pienia ( k 12,47-48). 

Tym niemniej, Pan nigdy nie ró nicowa  grzechów pod k -
tem rodzaju kary zasadniczej  [96]. Jezus naucza , e ka dy grzech 
uzasadnia wieczne pot pienie w piekle.   Naucza  tak e, e grzech 
gniewu jest tak samo karany jak grzech morderstwa (Mt 5,21-22), 
a grzech po dliwo ci jest tak samo karany jak grzech cudzo ó-
stwa (Mt 5,27-30).  

  Z drugiej strony katolicyzm naucza, e niektóre grzechy s  
„grzechami powszednimi” (1863), mniejszymi pogwa ceniami 
moralnych praw Bo ych [1862-1863]. Powiedzenie k amstewka lub 
kradzie  rzeczy o ma ej warto ci jest czym  odmiennym ni  po-
wiedzenie wielkiego k amstwa lub pope nienie wielkiej kradzie-
y.  Ma e grzechy, grzechy powszednie, nie ci gaj  wiecznego 

pot pienia.   

Ko ció  katolicki naucza ponadto, e chocia  grzechy po-
wszednie mog  sk ania  dan  osob  do pope nienia pó niej grze-
chu miertelnego, to nawet regularne praktykowanie grzechów 
powszednich nie zas uguje na wieczne pot pienie. Ochrzczo-
ny katolik, który nie pope ni  grzechu miertelnego, pozostaje 
w stanie aski u wi caj cej, nawet je li jest winny nawykowego 
pope niania mnóstwa grzechów powszednich [1863].

Pismo wi te naucza natomiast, e je li ycie danej oso-
by charakteryzuje si  pope nianiem jakiegokolwiek rodzaju 
grzechu, to nie powinna ona uwa a  si  za nowonarodzonego 
chrze cijanina:

 Dzieci, nie dajcie si  zwodzi  nikomu; ten, kto 
post puje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, 
tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest 
dzieckiem diab a […] Ktokolwiek narodzi  si  
z Boga, nie grzeszy.

1 List Jana 3,7-9 



Ko ció  mówi te , e je li istniej  okoliczno ci agodz ce, to 
nawet najwi kszy grzech nie zas uguje na wieczne pot pienie. 
 Ko ció  naucza, e aby grzech zosta  uznany za miertelny, mu-
sz  by  cznie spe nione trzy warunki [1857-1862]:

Grzech musi by  ci ki. Z y czyn musi by  ci kim prze-
st pstwem przeciwko Bogu lub komu  innemu.

Grzesznik musi by  wiadomy tego, co czyni. Kto pope -
nia czyn, musi mie  pe n  wiadomo , e to, co czyni, 
jest g boko z e.

Grzech musi by  dobrowolny. Grzesznik musi wiedzie , 
e jest w stanie oprze  si  pokusie, jednak dobrowolnie 

wybiera pope nienie z a.

Je li grzech nie spe nia jednego z tych trzech warunków, to 
nie zas uguje on na kar  wieczn , bez wzgl du na to, jak z y 
czyn móg by to by . 

W praktyce warunki te staj  si  atwymi wymówkami do po-
pe niania nieprawo ci. Na przyk ad, zastanówmy si  nad kim , 
kto wykazuje ma  zdolno  do przeciwstawiania si  pewnemu 
grzechowi. Wed ug teologii katolickiej, jego grzech mo e nie by  
ca kowicie zamierzony: „Wolno  naszej woli mo e by  skr po-
wana przez wrodzon  sk onno , wp yw niew a ciwego wycho-
wania, wewn trzny lub zewn trzny przymus albo si  gwa tow-
nej i nag ej nami tno ci”  [97]. Je li w takich okoliczno ciach dana 
osoba pope ni aby grzech ci ki, to nie b dzie to grzech mier-
telny.  Ojciec Melvin L. Farrell pokazuje, w jaki sposób mo e 
odnosi  si  to do pokusy o charakterze seksualnym:

Na przyk ad, m oda osoba mo e nie by  w sta-
nie prze ama  chwilowo na ogu masturbacji. 
Wskutek nieuwagi para planuj ca ma e stwo 
mo e ulec wzajemnej nami tno ci. Dana oso-
ba mo e mie  sk onno  do pope niania aktów 
homoseksualnych, których faktycznie nie jest 
w stanie kontrolowa . Nie jest uzasadnione, aby 



automatycznie zaklasyfikowa  te osoby jako 
winne pope nienia grzechu miertelnego.

A Catholic Catechism for Parents and Teachers  [98] 

Biblia naucza, e wszelkie grzechy s  miertelne. Ko ció  
naucza jednak, e niekoniecznie ka dy grzech jest miertelny. 
I chocia  Biblia nigdy nie wzmiankuje o grzechach powsze-
dnich, to Ko ció  naucza, e ka dy grzech potencjalnie mo e 
by  powszedni! 

 W Kazaniu na Górze Jezus naucza : „Je li wi c prawe two-
je oko jest ci powodem do grzechu, wy up je i odrzu  od sie-
bie […] I je li prawa twoja r ka jest ci powodem do grzechu, 
odetnij j  i odrzu  od siebie” (Mt 5,29-30).  Po co stosowa  tak 
drastyczne rodki?  „Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie 
jeden z twoich cz onków, ni  eby ca e twoje cia o mia o by  
wrzucone do piek a” (Mt 5,29).  Wieczne konsekwencje grzechu 
s  tak przera aj ce, e je li fizyczne okaleczenie mog oby po-
wstrzyma  kogo  od grzeszenia, to by aby to lepsza alternatywa 
ni  sko czenie w piekle.

 Bóg pozwala, by ca y ci ar grzechu przygniót  grzesznika, 
aby móg  on zawo a : „Panowie, co mam czyni , abym by  zba-
wiony?” 23 (Dz 16,30).  Jedynie grzesznik, który jest przekonany 
o swoim grzechu, u wiadamia sobie, e potrzebuje Zbawiciela. 
Jest to osoba, która poznawszy ewangeli , chwyta si  krzy a, 
jak ton cy cz owiek chwyta si  ko a ratunkowego. Jest to osoba, 
która wie, e chocia  tysi c lub wi cej razy zas uguje na pój cie 
do piek a, to jednak krew Jezusa w pe ni zado uczyni a za ka -
dy jej grzech: przesz y, tera niejszy i przysz y.

Z drugiej strony, teologia katolicka z uporem podkopuje po-
wag  grzechu i jego konsekwencje, nauczaj c przede wszystkim, 
e wi kszo  grzechów nie jest karana mierci .

 23.  Tekst tego fragmentu Pisma wi tego zosta  zaczerpni ty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).



Jest to k amstwo tak stare, jak sam wiat.   Wkrótce po tym, 
gdy Bóg ostrzeg  Adama i Ew , e je li b d  Mu niepos uszni, 
to „niechybnie umr ” (Rdz 2,17), szatan powiedzia  Ewie: „Na 
pewno nie umrzecie!” (Rdz 3,4).  

To samo k amstwo zwodzi niezliczon  rzesz  katolików. 
W rezultacie wi kszo  z nich pod a przez ycie nie wiadoma 
wielko ci swojej winy wobec Boga. Nie doceniaj c wagi proble-
mu, szybko przyjmuj  oni niedostateczne i b dne rozwi zanie: 
ewangeli  wed ug Rzymu.


