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Katecheza dla dorosłych

Ten problem można jesze zauważyć w a-
sie nabożeństwa u niektórych parafian w asie 
owiedzi, kiedy nie pystępują do komunii 
świętej. Spowiadać się? Czy owiedź dotyy 
tylko osób chcących pystąpić do sakramentu 
oaa? A jeśli nie, to co w tej chwili robić? Aby 
wyjaśnić wszelkie wątpliwości i wskazać, jak 
w oparciu o nauanie Kościoła powinno być, 
pypomnijmy najważniejsze elementy związa-
ne ze owiedzią.

Wyznawanie gechów Bogu znane jest od 
poątku pymiea Boga z łowiekiem. Kay 
Starego Testamentu obfitują w miejsca, w któ-
rych możemy usłyszeć pyznanie się do winy, 
do gechu i zdanie się na miłosierdzie Boga. Pod 
tym względem najwięcej takich zapisów znaj-
duje się w Księdze Psalmów. Tam słyszymy, jak 
psalmista wznosi modlitewne wołanie i prosi 
o łaskę i pebaenie. Najbardziej znanym py-
kładem wyznania gechu jest Psalm 51, nazwa-
ny pez biblistów „Modlitwą pokutną”

Peytajmy ten psalm, aby oduć co pe-
żywał król Dawid, wznosząc to modlitewne 
wołanie:

Pewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy,
Gdy wdał się z Batszebą i pyszedł 
do niego prorok Natan.
Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski 

swojej, Według wielkiej litości swojej 
zgładź występki moje!
Obmyj mnie zupełnie z winy mojej 
I oyść mnie z gechu mego!
Ja bowiem znam występki swoje 
I gech mój zawsze jest pede mną.
Peciwko tobie samemu zgeszyłem 
I uyniłem to, co złe w oach twoich, 
Abyś okazał się rawiedliwy 
w wyroku swoim, Czysty w sądzie swoim.
Oto urodziłem się w pewinieniu 
I w gechu poęła mnie matka moja.
Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy 
I objawiasz mi mądrość ukrytą.
Pokrop mnie hizopem, a będę oyszony; 
Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę.
Daj, bym usłyszał radość i wesele, 
Niech się rozradują kości, które skruszyłeś!

Zakryj oblie swoje ped gechami moimi 
I zgładź wszystkie winy moje.
Serce yste stwó we mnie, o Boże, 
A ducha prawego odnów we mnie!
Nie oducaj mnie od oblia swego 
I nie odbieraj mi swego Ducha świętego!
Pywróć mi radość z wybawienia twego 
I weyj mnie duchem ochoym!
Pestępców będę nauał dróg twoich, 
I gesznicy nawrócą się do ciebie.
Wybaw mnie od winy za krwi pelanie, 
Boże, Boże zbawienia mego, 
A język mój z radością 
wysławiać będzie rawiedliwość twoją!
Panie! Otwó wargi moje, 
A usta moje głosić będą chwałę twoją!
Albowiem oar nie żądasz, 
A całopalenia, choćbym ci je dał, 
nie zechcesz pyjąć.
Oarą Bogu miłą jest duch skruszony, 
Sercem skruszonym i zgnębionym 
nie wzgardzisz, Boże.

Pan Jezus  podas uzdrowienia araliżowa-
nego pokazał, że Syn Boży ma moc odpuszania 
gechów: „I oto pynieśli mu araliżowane-
go, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujał wia-
rę ich, ekł do araliżowanego: Ufaj, synu, 
odpuszone są gechy twoje. A oto niektóy 
z uonych w Piśmie pomyśleli sobie: Ten bluźni. 
Ale Jezus pejawszy ich myśli, ekł: Dlaego 
myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest 
łatwiej, y ec: Odpuszone są gechy twoje, 
y ec: Wstań i chodź? Le abyście wiedzieli, 
że Syn Człowiey ma moc na ziemi odpuszać 
gechy - ekł do araliżowanego: Wstań, weź 
łoże swoje i idź do domu swego! Wstał tedy 
i odszedł do domu swego. A gdy to ujały tłu-
my, pelękły się i uwielbiły Boga, który dał 
ludziom taką moc”. Ew. Mateusza 9,2-8

To prawo odpuszania gechów pekazał 
ludziom działającym w Jego imieniu w Kościele: 
„A to ekłszy, tchnął na nich i powiedział im: 
Weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek 
gechy odpuścicie, są im odpuszone, a któ-
rym zatymacie, są zatymane”. Ew. Jana 
20,22-23

Pan Jezus zachęca do odpuszania sobie 
wzajemnie gechów. Czyni z tego jeden 
z istotnych elementów wiary i postawy 
cheścijańskiej. W modlitwie Pańskiej jedna 

Co zrobić, jak się zachować?
Czyli kilka myśli o owiedzi
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z próśb zawiera prostą formę owiedzi: I odpuść 
nam nasze winy jak i my odpuszamy naszym 
winowajcom. Do tej prośby Pan Jezus później 
dodaje komenta, który zawiera pewnego 
rodzaju warunek: „Bo jeśli odpuścicie ludziom 
ich pewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz 
niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec 
wasz nie odpuści wam pewinień waszych”. 
Ew. Mat. 614-15

Kościół Luterański uznaje dwa rodzaje o-
wiedzi: rozgeszenie indywidualne i powszech-
ne. Spowiedź indywidualna w rozumieniu 
luteranizmu jest bardziej „rozmową wiary” niż 
samym wylianiem gechów, a swój szyt 
znajduje w absolucji (rozgeszeniu). Paragraf 
104 Pragmatyki Służbowej Kościoła Ewangelic-
ko – Augsburskiego w RP:

„Spowiedź powszechna ma miejsce w ramach 
nabożeństwa i stosowana jest w niej absolucja 
powszechna…” paragraf 102 tejże Pragmatyki

Można jesze wskazać na owiedź codzien-
ną, kiedy na koniec dnia zmawiamy Modlitwę 
Pańską, a w niej prosimy o odpuszenie win.

Spowiedź za-
wiera dwie ęści. 
Pierwsza kiedy 
wyznajemy ge-
chy, druga, kiedy 
pyjmujemy roz-
geszenie, yli 
o d p u s z c z e n i e 
gechów od o-
wiednika, jakby 
od samego Boga, 
bez powątpiewa-
nia o tym, z moc-
ną wiarą, że pez 
nie odpuszone 
są nam gechy 
u Boga.

Jezus Chrystus wziął nasze gechy i poniósł 
je na Golgotę, aby tam pez swoją śmierć po-
nieść karę, bo zapłatą za gech jest śmierć. Jezus 
zapłacił za nasze gechy. Dlatego każdy może 
pyjść pod kyż Chrystusowy i tam zucić 
z siebie ciężar popełnionych gechów. 

W asie nabożeństwa, kiedy pychodzi chwi-
la owiedzi, każdy łowiek ma ten szególny 
pywilej dziecka Bożego, stojąc lub klęąc, jak 
to jest w zwyaju wielu parafii, wyznać z głębi 
serca za celnikiem z Jezusowego podobieństwa 
„o faryzeuszu i celniku”: „Boże, bądź miłościw 
mnie gesznemu”, i prosić o odpuszenie win. 

To, że ktoś nie pystępuje do komunii świętej, 
niego nie zmienia. Każdy jest geszny, o ym 
zapewnia apostoł św. Jan w pierwszym swoim 
liście:

„Jeśli mówimy, że gechu nie mamy, sami 
siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli 
wyznajemy gechy swoje, wierny jest Bóg 
i rawiedliwy i odpuści nam gechy, i oyści 
nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że 
nie zgeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie 
ma w nas Słowa jego”.  I Jana 1,8-9:

Zatem zresumujmy myśli o owiedzi 
w asie nabożeństwa. Jak się zachować? W pełni 
wykoystać tę chwilę, otwoyć swoją duszę 
ped Bogiem, wyznać mu z żalem winy i prosić, 
aby „stwoył serce yste i ducha prawego 
odnowił we mnie” jak wołał psalmista.

Mam nadzieję, że to pypomnienie 
i wyjaśnienie istoty owiedzi i nauki kościoła 
związanej z nią pomoże 
właściwie peżywać chwile, 
kiedy owiadać się będziemy 
wszechmogącemu Bogu 
z naszych win.

Ks. Andej Kykowski


