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DZIEŃ 6 – GRZECH 

Największym cierpieniem ludzkości i każdego 

pojedynczego człowieka jest grzech. Nie można większego 

bólu zadać duszy, jak pogrążyć ją w stanie grzechu 

ciężkiego. 

Grzech nie kończy się w granicach ludzkiego sumienia, nie 

zamyka się w nich. Ma dogłębnie wpisane w samą swoją istotę 

odniesienie do Boga. To odniesienie jest jednak zbawcze, znaczy 

ono, że „ja”, człowiek nie pozostaję ze swoją winą sam. Bóg, 

który jest niejako naocznym świadkiem mojego grzechu – 

naocznym, chociaż niewidzialnym – jest przy mnie nie tylko po 

to, aby mnie sądzić. Owszem – sądzi mnie samym wewnętrznym 

sądem mojego sumienia, jeśli ono nie zostało zagłuszone i 

znieprawione. Jednakże sam ten osąd jest już zbawczy. 

Nazywając zło po imieniu, już przez samo to w jakiś sposób 

z nim zrywam, stwarzam dystans, chociaż równocześnie wiem, 

że to zło, ten grzech nie przestaje być moim grzechem. Jednakże, 

chociaż mój grzech jest skierowany przeciw Bogu – Bóg nie 

występuje przeciw mnie. W momencie wewnętrznego napięcia 

ludzkiego sumienia Bóg nie wydaje wyroku, nie potępia. 

Bóg czeka, abym zwrócił się do Niego, jako sprawiedliwości 

miłującej, jako do Ojca, tak jak w przypowieści o synu 

marnotrawnym. Żebym Jemu objawił mój grzech i Jemu 

zawierzył. W ten sposób od rachunku sumienia przechodzimy do 

tego, co stanowi istotę nawrócenia i pojednania się z Bogiem”. 

Jan Paweł II, Anioł Pański, Rzym 23.02.1986 



MÓDLMY SIĘ: 

Boże, nasz Ojcze, grzech jest ościeniem, który zadaje ból 

i zabija życie łaski. Cierpienie w Twoim zamyśle zbawienia 

jest drogą prowadzącą do Ciebie. Twój Syn przez dobrowolną 

mękę i śmierć na krzyżu wziął na siebie całe zło grzechu i 

nadając cierpieniu nowy sens, wprowadził je w porządek 

miłości. W imię tej Miłości, która zdolna była podjąć 

cierpienie bez winy, przedstawiamy Ci prośbę o miłosierdzie 

nad grzesznikami, nas zaś obdarz łaską życia bez grzechu... 

(tu wymienić prośby). 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., 

Chwała Ojcu..., Litania… 
 


