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33 nieszczęście 
grzesznika

Każdy, kto grzeszy, sam odchodzi od Boga jak syn marnotrawny. Zrywa z Nim więź, 
niszczy w sobie życie Boże. Przestaje widzieć światło, które daje Bóg.

Pójdę do mego ojca, i powiem: Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem 

ciebie; już nie jestem godzien nazywać się 
twoim synem: uczyń mnie choćby jednym 
z twoich najemników [czyli służącym].

Ewangelia według świętego Łukasza 15, 18b-19

Przypowieść o dobrym ojcu 
i synu marnotrawnym – część 1.

Pewien ojciec miał dwóch synów. Chociaż 
w domu rodzinnym było im bardzo dobrze, 
młodszy syn postanowił odejść i szukać szczęścia 
poza rodziną. Poprosił ojca o część majątku i od-
szedł w daleką krainę. Tam wydawał pieniądze na 
uczty i przyjemności. Wkrótce nie miał już nic. 
Wtedy w kraju, gdzie zamieszkał, nastał głód. Nie 
miał już pieniędzy, a był głodny. Zgłosił się więc 
do pewnego gospodarza, aby paść świnie. Czuł się 
bardzo źle. Z głodu chętnie zjadłby strąki przezna-
czone dla świń. Gdy wspominał dom rodzinny, 
ogarniał go żal. Zrozumiał, że zasmucił dobrego 
ojca i wyrządził mu krzywdę. Widział, że postąpił 
lekkomyślnie i utracił swoje szczęście. Często roz-
myślał nad tym, jak powrócić do domu. Wreszcie 
postanowił:
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Przeczytaj napisy na cegłach. Jak je rozumiesz?
W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 59.

Człowiek, który grzeszy, znajduje się w sytuacji, z której nie widzi wyjścia. Pozostaje 
jakby w ciemności. Swoimi grzechami przesłania także innym ludziom światło Chrystu-
sa. Co mu wówczas pozostaje?

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwicze-
nie 2. na s. 60.

PRZecZyTaJmy RaZem!
Co to jest grzech?

Grzech jest jak rana, którą zadajemy przyjaźni z Bogiem. Rani-
my tę przyjaźń, gdy zapominamy o Bogu i przestajemy się mo-
dlić, gdy źle postępujemy albo powiemy komuś złe słowa.

Rany bywają lekkie, jak draśnięcia, ale bywają też ciężkie, 
śmiertelne. Grzechy ciężkie są odejściem od Boga. Oddalają także 
od bliskich i całej rodziny Jezusa, którą jest Kościół. Niszczą naszą 
przyjaźń z Bogiem.

Jednak nawet mała rana, gdy się jej nie leczy, może w końcu zniszczyć 
zdrowie człowieka. Także niewielkie przewinienia, jeśli się ich nie żałuje i nie poprawia 
z nich, powodują oddalenie od Boga. Dlatego zapamiętaj: żałuj za każdy grzech i staraj 
się poprawić.

moDLITwa
Bóg zawsze na ciebie czeka. Przypomnij sobie swoje winy, żałuj za nie serdecznie 

i zastanów się, jak możesz się poprawić. Pomódl się modlitwą Ojcze nasz. Powtórz trzy razy 
słowa: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

Grzech jest to odwrócenie się od Boga przez złe uczynki, słowa i myśli.


