
SAKRAMENT 
POKUTY I POJEDNANIA 
W ŻYCIU CZŁOWIEKA

„Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana 

naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego” (1 Kor 6,11). 

Trzeba  uświadomić  sobie  wielkość  daru  Bożego,  jaki  otrzymaliśmy w sakramentach  wtajemniczenia 

chrześcijańskiego, by zrozumieć, do jakiego stopnia grzech powinien zostać wyeliminowany z życia tego, 

kto „przyoblekł się w Chrystusa” (Ga 3,27).

Jak jest nazywany ten sakrament?

Nazywa  się  go  sakramentem  nawrócenia,  ponieważ  urzeczywistnia  w  sposób  sakramentalny 

wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech.

Nazywa się go  sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, 

skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina.

Nazywa  się  go  sakramentem  spowiedzi,  ponieważ  oskarżenie  –  spowiedź  z  grzechów  przed 

kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu.

Nazywa  się  go  sakramentem  przebaczenia,  ponieważ  przez  sakramentalne  rozgrzeszenie 

wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela penitentowi „przebaczenia i pokoju”.

Nazywa  się  go  sakramentem  pojednania,  ponieważ  udziela  grzesznikowi  miłości  Boga 

przynoszącej pojednanie: „Pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5,20). Ten, kto żyje miłosierną miłością 

Boga, jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie Pana: „Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim” (Mt 

5,24).

Dlaczego sakrament pojednania po chrzcie?

Św.  Jan  Apostoł  przypomina  nam:  „Jeśli  mówimy,  że  nie  mamy  grzechu,  to  samych  siebie 

oszukujemy i nie ma w nas prawdy” (1 J 1,8). Sam Pan nauczył nas modlić się: 

„Przebacz  nam  nasze  grzechy”  (Łk  11,4),  łącząc  razem  wybaczanie  sobie 

nawzajem win z przebaczeniem grzechów, jakiego udzieli nam Bóg.

Nawrócenie  do  Chrystusa,  nowe  narodzenie  przez  chrzest,  dar  Ducha 

Świętego, Ciało i Krew Chrystusa otrzymane jako pokarm sprawiły, że staliśmy 

się  „święci  i  nieskalani  przed  Jego  obliczem”  (Ef  1,4),  jak  sam  Kościół 

oblubienica  Chrystusa,  jest  „święty  i  nieskalany”  (Ef  5,27).  Nowe  życie 

otrzymane w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego nie wyeliminowało 

jednak kruchości i słabości natury ludzkiej ani jej skłonności do grzechu, którą 

tradycja nazywa pożądliwością. Pozostaje ona w ochrzczonych, by podjęli z nią 

walkę w życiu chrześcijańskim z pomocą łaski Chrystusa. Tą walką jest wysiłek nawrócenia, mający na 



uwadze świętość i życie wieczne, do którego Pan nieustannie nas powołuje.

Nawrócenie ochrzczonych

Jezus wzywa do nawrócenia. To wezwanie jest istotnym elementem głoszenia Królestwa: „Czas się 

wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15).

Wezwanie  Chrystusa  do  nawrócenia  nadal  jednak  rozbrzmiewa  w życiu  chrześcijan.  To drugie 

nawrócenie  jest  nieustannym  zadaniem  dla  całego  Kościoła,  który  obejmuje  „w  łonie  swoim 

grzeszników” i który będąc „święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie 

pokutę  i  odnowienie  swoje”.  Ten  wysiłek  nawrócenia  nie  jest  jedynie  dziełem  ludzkim.  Jest  on 

poruszeniem  „skruszonego  serca”  (Ps  51,19),  pociągniętego  i  dotkniętego  łaską,  pobudzającą  do 

odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który pierwszy nas umiłował.

Świadczy  o  tym  nawrócenie  św.  Piotra  po  jego  trzykrotnym  zaparciu  się  Nauczyciela.  Pełne 

nieskończonego  miłosierdzia  spojrzenie  Jezusa  wywołuje  u  niego  łzy  skruchy  (Łk  22,61-62),  a  po 

zmartwychwstaniu  Pana  trzykrotnie  wyznaje,  że  Go  kocha.  Drugie  nawrócenie  ma  także  wymiar 

wspólnotowy. Jest to widoczne w wezwaniu Pana skierowanym do całego Kościoła: „Nawróć się!” (Ap 

2,5.16).

Święty Ambroży mówi o dwóch rodzajach nawrócenia w Kościele: „Kościół ma wodę i łzy: wodę 

chrztu i łzy pokuty”.

Pokuta wewnętrzna

Podobnie  jak  u  Proroków,  wezwanie  Jezusa  do  nawrócenia  i  pokuty nie  ma  na  celu  najpierw 

czynów zewnętrznych, „wora pokutnego i popiołu”, postów i umartwień, lecz nawrócenie serca, pokutę 

wewnętrzną.  Bez  niej  czyny  pokutne  pozostają  bezowocne  i  kłamliwe.  Przeciwnie,  nawrócenie 

wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia tej postawy przez znaki widzialne, gesty i czyny pokutne.

Pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia, powrotem, nawróceniem się do Boga 

całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas złych 

czynów.  Pokuta  wewnętrzna  zawiera  równocześnie  pragnienie  i  postanowienie  zmiany  życia  oraz 

nadzieję  na  miłosierdzie  Boże  i  ufność  w  pomoc  Jego  łaski.  Temu  nawróceniu  serca  towarzyszy 

zbawienny ból i smutek, który Ojcowie Kościoła nazywali smutkiem duszy (animi cruciatus) i skruchą 

serca (compunctio cordis).

Różne formy pokuty w życiu chrześcijańskim

Wewnętrzna pokuta chrześcijanina może wyrażać się w bardzo zróżnicowanych formach. Pismo 

święte i Ojcowie Kościoła kładą nacisk szczególnie na trzy formy: post, modlitwę i jałmużnę. Wyrażają 

one  nawrócenie  w  odniesieniu  do  samego  siebie,  do  Boga  i  do  innych  ludzi.  Obok  radykalnego 

oczyszczenia,  jakiego  dokonuje  chrzest  lub  męczeństwo,  wymienia  się  jako  środek  otrzymania 

przebaczenia  grzechów:  wysiłki  podejmowane  w  celu  pojednania  się  z  bliźnim,  łzy  pokuty,  troskę 

o zbawienie  bliźniego,  wstawiennictwo  świętych  i  praktykowanie  miłości,  która  „zakrywa  wiele 

grzechów” (1 P 4, 8).



Nawrócenie  dokonuje  się  w  życiu  codziennym  przez  czyny  pojednania,  troskę  o  ubogich, 

praktykowanie i obronę sprawiedliwości i prawa, wyznanie win braciom, upomnienie braterskie, rewizję 

życia, rachunek sumienia, kierownictwo duchowe, przyjmowanie cierpień, znoszenie prześladowania dla 

sprawiedliwości.  Najpewniejszą drogą pokuty jest  wzięcie  każdego dnia  swojego krzyża i  pójście  za 

Jezusem.

Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (Wielki Post, każdy piątek jako wspomnienie 

śmierci Pana) są w Kościele specjalnym czasem praktyki pokutnej. Okresy te są szczególnie odpowiednie 

dla  ćwiczeń  duchowych,  liturgii  pokutnej,  pielgrzymek  o  charakterze  pokutnym,  dobrowolnych 

wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne i misyjne).

Sakrament pokuty i pojednania

Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on równocześnie 

komunię z Kościołem. Dlatego też nawrócenie przynosi przebaczenie ze strony Boga, a także pojednanie 

z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania.

Tylko Bóg przebacza grzech

Ponieważ  Jezus  jest  Synem  Bożym,  mówi  o  sobie:  „Syn  Człowieczy  ma  na  ziemi  władzę 

odpuszczania  grzechów” (Mk 2,10),  i  wykonuje  tę  Boską  władzę:  „Odpuszczone  są  twoje  grzechy” 

(Mk 2,5; Łk 7,48). Ponadto, na mocy swego Boskiego autorytetu, Jezus daje tę władzę ludziom, by ją 

wykonywali w Jego imieniu.

Chrystus chciał,  by cały Jego Kościół w modlitwie, życiu i działaniu był znakiem i narzędziem 

przebaczenia  i  pojednania,  które  On  nabył  dla  nas  za  cenę  swojej  Krwi.  Wykonywanie  władzy 

odpuszczania grzechów powierzył jednak Chrystus władzy apostolskiej, której została zlecona „posługa 

jednania” (2 Kor 5,18). Apostoł jest posłany „w imię Chrystusa”, przez niego „sam Bóg” wzywa i prosi: 

„Pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5,20).

Pojednanie z Kościołem

W czasie swojego życia publicznego Jezus nie tylko przebaczał grzechy, lecz także ukazał skutek 

tego przebaczenia: włączał ponownie grzeszników, którym odpuścił grzechy, do wspólnoty Ludu Bożego, 

od której oddalili się przez grzech, a nawet zostali z niej wykluczeni. Wyraźnym tego znakiem jest fakt, 

że  Jezus  zaprasza  do  swego  stołu  grzeszników,  a  nawet  sam  zasiada  przy  ich  stole.  Ten  gest 

w zdumiewający sposób wyraża przebaczenie Boże, a równocześnie powrót na łono Ludu Bożego.

Udzielając Apostołom swojej mocy przebaczania grzechów, Pan daje im również władzę jednania 

grzeszników z Kościołem. Ten eklezjalny wymiar ich zadania został wyrażony szczególnie w uroczystych 

słowach  Chrystusa  skierowanych  do  Szymona  Piotra:  „Tobie  dam  klucze  Królestwa  niebieskiego; 

cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w 

niebie” (Mt 16, 19). „Dar związywania i rozwiązywania dany Piotrowi udzielony został także Kolegium 

Apostołów pozostającemu w łączności z Głową swoją” (Mt 18,18; 28,16-20).

Słowa związać i rozwiązać oznaczają, że ten, kto zostanie wyłączony z waszej komunii, zostanie  



także wyłączony z komunii z Bogiem; a ten, kto na nowo zostanie przyjęty do waszej komunii, zostanie  

również przyjęty przez Boga do komunii z Nim. Pojednanie z Kościołem łączy się nierozerwalnie z  

pojednaniem z Bogiem.

Sakrament przebaczenia

Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim 

dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę 

komunii  kościelnej.  Sakrament  pokuty  daje  im  nową  możliwość  nawrócenia  się  i  odzyskania  łaski 

usprawiedliwienia.  Ojcowie  Kościoła  przedstawiają  ten  sakrament  jako  „drugą  deskę  (ratunku)  po 

rozbiciu, jakim jest utrata łaski”.

Akty penitenta

„Pokuta  zobowiązuje  grzesznika  do  dobrowolnego  przyjęcia  wszystkich  jej  elementów:  żalu 

w sercu, wyznania ustami, głębokiej pokory, czyli owocnego zadośćuczynienia w postępowaniu”.

Żal za grzechy

Wśród  aktów  penitenta  żal  za  grzechy  zajmuje  pierwsze  miejsce.  Jest  to  „ból  duszy 

i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości”.

Gdy  żal  wypływa  z  miłości  do  Boga  miłowanego  nade  wszystko,  jest  nazywany  „żalem 

doskonałym” lub „żalem z miłości”  (contritio).  Taki żal  odpuszcza grzechy powszednie.  Przynosi on 

także  przebaczenie  grzechów  śmiertelnych,  jeśli  zawiera  mocne  postanowienie  przystąpienia  do 

spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.

Także żal nazywany „niedoskonałym” (attritio) jest darem Bożym, poruszeniem Ducha Świętego. 

Rodzi się on z rozważania brzydoty grzechu lub lęku przed wiecznym potępieniem i innymi karami, które 

grożą  grzesznikowi  (żal  ze  strachu).  Takie  poruszenie  sumienia  może  zapoczątkować  wewnętrzną 

ewolucję,  która  pod  działaniem  łaski  może  zakończyć  się  rozgrzeszeniem  sakramentalnym.  Żal 

niedoskonały  nie  przynosi  jednak  przebaczenia  grzechów  ciężkich,  ale  przygotowuje  do  niego 

w sakramencie pokuty.

Do przyjęcia sakramentu pokuty należy przygotować się przez rachunek sumienia, przeprowadzony 

w świetle  słowa Bożego.  Najbardziej  nadają  się  do  tego  teksty,  których należy szukać  w  Dekalogu 

i w katechezie  moralnej  Ewangelii  i  Listów  Apostolskich:  w  Kazaniu  na  Górze  i  pouczeniach 

apostolskich.

Wyznanie grzechów

Wyznanie grzechów (spowiedź), nawet tylko z ludzkiego punktu widzenia, wyzwala nas i ułatwia 

nasze pojednanie z innymi. Przez spowiedź człowiek patrzy w prawdzie na popełnione grzechy, bierze za 

nie odpowiedzialność, a przez to na nowo otwiera się na Boga i na komunię Kościoła, by umożliwić 

nową przyszłość.

Wyznanie  grzechów  wobec  kapłana  stanowi  istotną  część  sakramentu  pokuty:  „Na  spowiedzi 

penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadomi po dokładnym zbadaniu 



siebie,  chociaż  byłyby  najbardziej  skryte  i  popełnione  tylko  przeciw  dwu  ostatnim  przykazaniom 

Dekalogu, ponieważ niekiedy ciężej ranią one duszę i są bardziej niebezpieczne niż popełnione jawnie”: 

Zgodnie ze wskazaniem Kościoła: „Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany 

jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie”. Ten, kto ma świadomość 

popełnienia  grzechu  śmiertelnego,  nie  powinien  przyjmować  Komunii  świętej,  nawet  jeśli  przeżywa 

wielką skruchę, bez uzyskania wcześniej rozgrzeszenia sakramentalnego,  chyba że ma ważny motyw 

przyjęcia Komunii, a nie ma możliwości przystąpienia do spowiedzi. Dzieci powinny przystąpić do 

sakramentu pokuty przed przyjęciem po raz pierwszy Komunii świętej.

Wyznawanie  codziennych  win (grzechów powszednich)  nie  jest  ściśle  konieczne,  niemniej  jest 

przez Kościół gorąco zalecane. Istotnie, regularne spowiadanie się z grzechów powszednich pomaga nam 

kształtować  sumienie,  walczyć  ze  złymi  skłonnościami,  poddawać  się  leczącej  mocy  Chrystusa 

i postępować  w  życiu  Ducha.  Częściej  otrzymując  przez  sakrament  pokuty  dar  miłosierdzia  Ojca, 

jesteśmy przynaglani, by być – jak On – miłosierni:

Zadośćuczynienie

Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. Należy uczynić wszystko, co możliwe, aby ją naprawić 

(na przykład oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został oczerniony, wynagrodzić 

krzywdy). Wymaga tego zwyczajna sprawiedliwość. Ponadto grzech rani i osłabia samego grzesznika, a 

także  jego  relację  z  Bogiem  i  z  drugim  człowiekiem.  Rozgrzeszenie  usuwa  grzech,  ale  nie  usuwa 

wszelkiego  nieporządku,  jaki  wprowadził  grzech.  Grzesznik  podźwignięty  z  grzechu  musi  jeszcze 

odzyskać pełne zdrowie duchowe. Powinien zatem zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy: powinien 

„zadośćuczynić” w odpowiedni sposób lub „odpokutować” za swoje grzechy. To zadośćuczynienie jest 

nazywane także „pokutą”. (1459)

Pokuta, którą nakłada spowiednik, powinna uwzględniać sytuację osobistą penitenta i mieć na celu 

jego duchowe dobro. O ile to możliwe, powinna odpowiadać ciężarowi i naturze popełnionych grzechów. 

Może nią być modlitwa, jakaś ofiara, dzieło miłosierdzia, służba bliźniemu, dobrowolne wyrzeczenie, 

cierpienie,  a  zwłaszcza  cierpliwa  akceptacja  krzyża,  który  musimy  dźwigać.  Tego  rodzaju  pokuty 

pomagają  nam  upodobnić  się  do  Chrystusa,  który  raz  na  zawsze  odpokutował  za  nasze  grzechy; 

pozwalają  nam  stać  się  współdziedzicami  Chrystusa  Zmartwychwstałego,  „skoro  wspólnie  z  Nim 

cierpimy” (Rz 8,17).
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