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BYĆ CZŁOWIEKIEM SUMIENIA. 

Rola sumienia jego struktura i formacja 

Prawo naturalne jest zapisane i wyryte w duszy każdego człowieka, ponieważ jest ono 

rozumem ludzkim nakazującym czynić dobro, a zakazującym grzechu… Jednakże ten 

przepis rozumu ludzkiego nie mógłby mieć swej mocy prawnej, gdyby nie był głosem i 

wykładnią wyższego rozumu, któremu nasz rozum i nasza wolność, powinny być poddane. 

Prawo naturalne nie jest niczym innym, jak światłem poznania złożonym w nas przez Boga; 

przez nie poznajemy, co należy czynić. To światło lub to prawo dał Bóg stworzeniu. [KKK 

1954n] 

Sobór Watykański II nazywa sumienie „najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium 

człowieka” i wyjaśnia: „W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie 

nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie 

potrzeba, do miłowania i czynienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: 

czyń to, a tamtego unikaj” (Gaudium et spes, 16). 

Jak widać z powyższego tekstu, sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o 

zasadniczym znaczeniu. Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią 

naszych czynów. Jakże ważne jest więc, aby nasze sumienia były prawe, aby ich osądy 

oparte były na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło — złem. Aby — wedle słów 

Apostoła — umiały „rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co 

doskonałe” (Rz 12,2). 

W tym rozważaniu zastanowimy się, jakie jest sumienie ze swej natury, jak je 

prawidłowo kształtować i jakie są jego funkcje. Zachętą do zastanowienia się i pracy nad 

naszym sumieniem niech będą słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas wizyty w 

Skoczowie. 

Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, 

gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak 

najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest 

fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła 

dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede 

wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, 

choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w 

sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj 

się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,21). Być człowiekiem sumienia, to 

znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. 

Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego: 

królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w 

społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie; to znaczy także podejmować 

odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne; troszczyć się o dobro wspólne, nie 

zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: „Jeden 
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drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2). Pamiętam, że powiedziałem te słowa w Gdańsku 

podczas odwiedzin w 1987 r. na Zaspie. 

Nasz wiek XX był okresem szczególnych gwałtów zadawanych ludzkim sumieniom. W 

imię totalitarnych ideologii miliony ludzi zmuszano do działań niezgodnych z ich 

najgłębszymi przekonaniami. Wyjątkowo bolesne doświadczenia ma pod tym względem cała 

Europa Środkowowschodnia. Pamiętamy ten okres zniewalania sumień, okres pogardy dla 

godności człowieka, cierpień tylu niewinnych ludzi, którzy własnym przekonaniom 

postanowili być wierni. Pamiętamy, jak doniosłą rolę odegrał w tamtych trudnych czasach 

Kościół jako obrońca praw sumienia — i to nie tylko ludzi wierzących! 

Zadawaliśmy sobie w tamtych latach pytanie: „Czy może historia płynąć przeciw 

prądowi sumień?” Za jaką cenę „może”? Właśnie: za jaką cenę?… Tą ceną są, niestety, 

głębokie rany w tkance moralnej narodu, a przede wszystkim w duszach Polaków, które 

jeszcze się nie zabliźniły, które jeszcze długo trzeba będzie leczyć. 

O tamtych czasach, czasach wielkiej próby sumień trzeba pamiętać, gdyż są one dla 

nas stale aktualną przestrogą i wezwaniem do czujności: aby sumienia Polaków nie ulegały 

demoralizacji, aby nie poddawały się prądom moralnego permisywizmu, aby umiały odkryć 

wyzwalający charakter wskazań Ewangelii i Bożych przykazań, aby umiały wybierać, 

pamiętając o Chrystusowej przestrodze: „Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka 

zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją 

duszę?” (Mk 8,36-37). 

Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji, w 

życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz 

większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do 

spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich 

stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i 

muszą dawać wiele do myślenia. 

Bracia i Siostry!     Czas próby polskich sumień trwa! Musicie być mocni w wierze! 

Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, 

pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek, — jakie będzie jego 

sumienie. Dlatego wołamy: 

„Przybądź, Duchu Święty (…). Przyjdź, Światłości sumień! (…) 

Obmyj, co nieświęte,  oschłym wlej zachętę. 

Rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane (…)”.  Przyjdź, Światłości sumień! 

ZNACZENIE SUMIENIA 

Sumienie w człowieku jest rzeczywistością nie zwykle istotną, wymagającą świadomej 

troski o jego rozwój, posiadacza sumienia jak i jego otoczenia.  

- W sumieniu odkrywa sens i wartość swego życia. 
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- W sumieniu odkrywa drogę swego powołania. 

- w sumieniu dokonuje się wzrost i rozwój duchowy człowieka. 

- tylko dzięki sumieniu człowiek może być szczęśliwy 

- W sumieniu decyduje się los człowieka tu na ziemi i na całą wieczność.  

- w sumieniu odkrywa się  Boga jako Ojca a siebie jako dziecko Boże.  

- W sumieniu przyjmuje Boga do swego życia i mocą sumienia wchodzi z Nim w 

komunię. 

 - W sumieniu Bóg człowieka zbawia i w sumieniu człowiek przyjmuje zbawienie. 

 - W sumieniu rodzi się i dojrzewa prawdziwa miłość, a miłość jest najwyższą formą 

życia. 

- Sumienie człowieka jest nie tylko dobrem osobistym, ale i wspólnotowym, bo przez 

sumienie Chrystus nie tylko przychodzi do człowieka do jego ducha, psychiki i ciała, 

ale też idzie do innych ludzi do całego stworzenia. Por. J 14,21-24; Ap 3,20.  

Ale żeby sumienie spełniło swoją misję trzeba dbać o jego rozwój wzrost i 

dojrzewanie. Papież tak nas przynagla go tej troski: „Człowiek, w swojej wolności, wezwany 

jest przez Boga, by rósł, dojrzewał i przynosił owoc. Tego wezwania nie może on nie podjąć, 

nie może się uchylać od swojej osobistej odpowiedzialności. I właśnie do owej trudnej i 

wzniosłej odpowiedzialności nawiązują te porywające i budzące grozę słowa Jezusa: „Ten, 

kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i 

wrzuca do ognia, i płonie” (J 15, 6).  

W dialogu między Bogiem, który wzywa, a osobą, do której odpowiedzialności apeluje, 

zawiera się możliwość, a raczej konieczność integralnej i stałej formacji Formacja to „stały 

proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod 

kierunkiem Ducha Świętego”, jasno stwierdzili, że „formacja ( ) powinna się znaleźć wśród 

zadań priorytetowych diecezji i wejść do programów duszpasterskich tak, aby ku niej 

zmierzały wszystkie wysiłki wspólnoty (kapłanów, świeckich i osób zakonnych)” CHL 57 

STRUKTURA SUMIENIA 

 Sumienie jest rzeczywistością złożoną, nie jednorodną. Dla lepszego z obrazowania i 

zrozumienia tej tajemniczej rzeczywistości natury ludzkiej posłużymy się pojęciem zbioru. 

W strukturze sumienia można wyróżnić trzy zbiory 

1. zbiór pojęć moralnych i ich rozumienie (np. co to znaczy sprawiedliwość, miłość, 

wierność, honor, itp.)  

2. zbiór norm moralnych (dobro czynić zła unikać, które dobro jest najważniejsze a 

które mniej znaczące) 

3. uczucia moralne (wyrzuty sumienia, satysfakcja ze zrealizowanego dobra). 

Rys.1 
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Jako całość sumienie w swojej strukturze służy do rozpoznawania powinności 

moralnych, to, co powinienem czynić, oraz karze człowieka lub wynagradza go za podjęte 

działanie. Sumienie jest instrumentem życia duchowego. 

Sumienie jak każda struktura w ludzkiej naturze podlega rozwojowi. Dane zalążkowo 

jako zdolność, powinno się rozwijać wraz z rozwojem poznawczym, emocjonalnym i 

społecznym. Nie może pozostać na pewnym etapie, ponieważ to prowadzi do skarlenia 

duchowego, fałszywego życia duchowego, duchowej fikcji. 

1. ZBIÓR POJĘĆ MORALNYCH  

Pojęcia moralne, są to wyrazy określające działanie człowieka podlegające ocenie 

moralnej. Takimi pojęciami są: dobro, sprawiedliwość, uczciwość, miłość, 

prawdomówność, itp. Człowiek na początku poznaje samo pojęcie, ale nie od razu je 

rozumie, co to znaczy i jaki jest jego zakres. Przykładowo, co znaczy prawdomówność: 

zgodność relacji z faktem. Poznajemy treść pojęcia podstawową, z czasem rozumienie się 

poszerza. (chcąc być prawdomównym, czy zawsze mam mówić prawdę? czy w obliczu 

zagrożenia życia powiedzieć mordercy gdzie jest ofiara ? Czy dla ratowania życia mogę 

kłamać– to jak zrozumiem i jak rozwiążę ten problem, wpłynie na mój wzrost w rozumieniu 

zakresu pojęcia moralnego oraz w zakresie wartości moralnych). Pojęcia kształtują się 

powoli, a ich rozumienie jest jeszcze dłuższym procesem. Jeśli nie rozumiemy pojęć, lub 

rozumiemy je źle, nie możemy rozpoznać wartości, działać moralnie, nie możemy być 

szczęśliwymi oraz nie jesteśmy wstanie realizować powołania Bożego.  

Za rozwój zbioru pojęć moralnych oraz rozumienie tych pojęć w okresie dziecieńcym, 

odpowiedzialni są rodzice. Następnie każdy sam na miarę swojej dojrzałości, powinien 

podjąć pracę nad rozwojem tej dziedziny sumienia. Najważniejszym odniesieniem dla 

chrześcijanina w kształtowanie pojęć moralnych jest Pismo święte i nauczanie Kościoła. 

Odnoszenie do tych źródeł daje możliwość poznania nowych pojęć oraz poszerza zakres ich 

rozumienia lub też pozwala oczyścić rozumienia z niewłaściwych przekonań. Przykładowo, 

co to znaczy posłuszeństwo, Pismo święte mówi tak – a ja do tej pory rozumiałem inaczej. 

Rozwój sumienia w tym zakresie dotyczy nie tylko treści i zakresu pojęć, w ciągu życia 

poznajemy nowe pojęcia, które wzbogacają nasze sumienie, np. ofiarność 

współuczestnictwo solidarność itd., 

Jeśli sumienie nie wzrasta w ilości pojęć i ich rozumieniu to kończy się to 

stagnacją życia wewnętrznego lub jego zaburzeniem, ( zawiniona niewiedza). 

Rys. 2 

Ćwiczenie:  

Grupa [rodzina lub dowolna wspólnota] wybiera sobie jedno z pojęć moralnych, np. 

nie zabijaj, prawdomówność, miłość, honor, lojalność, uczciwość, chamstwo, itp. Następnie 

każdy uczestnik grupy pisze jak rozumie dane pojęcie moralne. Jak wszyscy napiszą 

spotykamy się i każdy z uczestników czyta swoje rozumienie danego pojęcia. Po 

przeczytaniu przez wszystkich własnych definicji, uczestnicy tego ćwiczenia budują wspólne 
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rozumienie [definicję] tego pojęcia, które wszyscy gotowi są zaakceptować. Na koniec 

konfrontujemy naszą definicję z Pismem Świętym i Katechizmem Kościoła. Takie ćwiczenie 

można robić w rodzinie, w klasie, grupie duszpasterskiej, w zespole duszpasterskim czy 

katechetycznym. Poprzez to ćwiczenie możemy zaobserwować i zrozumieć proces 

wzrastania sumienia poprzez pogłębianie rozumienia pojęć moralnych we wspólnocie oraz 

osobiście wzrosnąć w zakresie rozumienia tych pojęć i pomóc innym w tym zadaniu.  

 

2. ZBIÓR NORM MORALNYCH 

Normy moralne wyznaczają człowiekowi drogi, zasady postępowania, które prowadzą 

do samorealizacji; zakazują dróg zła, które odwracają od Boga i Jego miłości. Człowiek jest 

ze swej natury istotą moralną, w swej głębi posiada zmysł moralny, dzięki któremu 

odczytuje w sobie powinność czynienia dobra a unikania zła. Zmysł ten jest nazywany 

naturalnym prawem moralnym. 

Prawo naturalne, obecne w sercu każdego człowieka i ustanowione przez rozum, jest 

uniwersalne w swych przepisach i jego władza rozciąga się na wszystkich ludzi. Wyraża ono 

godność osoby i określa podstawę jej fundamentalnych praw i obowiązków. Prawo 

naturalne jest nie zmienne i trwałe pośród zmian historycznych: istnieje wśród 

zmieniających się poglądów i obyczajów oraz wspiera ich postęp. [KKK 1950n] 

Prawa moralne odwołują się do wartości, które w każdym człowieku, układają się w 

jemu właściwą hierarchię. Hierarchia wartości powinna być w każdym człowieku 

dynamiczna, zmieniająca się wraz z jego rozwojem i dojrzewaniem, dążąc do wartości 

uniwersalnych. Wartością określamy to, co jest dla danej osoby ważne, cenne, co staje się 

jej calem. 

Rys 3 

Słownik psychologii daje takie określenie. Wartość to, zainteresowanie, jakim obdarza 

się jakiś przedmiot; szacunek, jakim się darzy jakąś osobę. Pojęcie wartości jest zasadniczo 

subiektywne; zmienia się ono w zależności od jednostki i sytuacji. Związane jest z 

zaspakajaniem potrzeb. Przedmiot posiada wartość jedynie wtedy, gdy jest przez kogoś 

pożądany. 

 Wartości odpowiadają naszym potrzebom, np. jestem głodny, więc jedzenie jest dla 

mnie wartością, małą lub większą. W zależności od obecnych w nas potrzeb, pewne rzeczy, 

fakty i działania przyjmujemy za wartościowe. 

 Skąd się biorą potrzeby? Większość z nich wynika z natury człowieka, nazywamy je, 

koniecznościowymi, dlatego, że nie zaspokojenie ich, prowadzi do poważnych zaburzeń w 

funkcjonowaniu człowieka lub do jego śmierci. 

- biologiczne – pokarmu, napoju, snu, odpoczynku, bezpieczeństwa, zaspokojenia, itd. 
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- psychiczne – sensu i wartości, przynależności, rozwoju, twórczości, miłości, 

szacunku, itd. 

- duchowe – kontaktu z sacrum – Bogiem, wiary, nadziei i miłości, przebaczania, 

ofiarowania, czystości, itd. 

Potrzeby inne są nabudowywane na wskazanych wyżej potrzebach, ale nie mają one 

charakteru koniecznościowego, np. luksusu. Potrzeby koniecznościowe rozwijają się 

gradacyjnie, nie można rozbudzić potrzeb duchowych, jeśli człowiek nie ma zaspokojonych 

potrzeb biologicznych i psychicznych. Trzeba najpierw zaspokoić potrzeby biologiczne, aby 

można było rozbudzić potrzeby psychiczne. Rozbudzone i zaspokojone potrzeby psychiczne 

dają możliwość rozbudzenia potrzeb duchowych. Może zaistnieć taka sytuacja, kiedy 

człowiek ma potrzeby i wartości wyższe rozbudzone i utrwalone to jest on  w stanie za 

względu na te wartości duchowe zrezygnować z zaspakajania niektórych z tych  potrzeb 

biologicznych i psychicznych, lub zaspakajanie ich ograniczać i odraczać  

Wraz z potrzebami rozwija się system wartości. Wartości moralne mają charakter 

całościowy, przenikają wszystkie poziomy człowieka. Wartości wyznaczają potrzeby, które 

należy zaspokoić a z których zrezygnować, które podtrzymać i rozwijać, wskazują, co jest 

najważniejsze. Hierarchię wartości (potrzeb), zaczyna się budować w rodzinie. 

Decydujące znaczenie ma to, jakie wartości realizują rodzice, ich styl życia, ich decyzje 

i wybory. Poza rodzicami i rodziną wpływ na kształtujący się świat wartości ma 

środowisko, to, czym ono żyje. Na hierarchię wartości wpływa w znaczący sposób 

telewizja, reklama, moda, itd. Reklama rozbudza potrzeby niższe, wskazując na nie jako 

istotne, stwarzając wrażenie, ze od ich zaspokojenia zależy wartość i szczęście człowieka. 

To ci jest bardzo potrzebne, tylko z tym poczujesz się szczęśliwym, znaczącym, wartością. 

W ten sposób koniecznościawą wartością staje się, lalka Barbi, markowe ciuchy, określony 

typ samochodu, itp., Jeśli jednostka poddaje się takim wpływom i angażuje się w 

zaspokajanie wartości nie istotnych, rozwój wartości wyższych, istotnych dla rozwoju 

duchowego zostaje zagłuszony a nawet zupełnie zniszczony.  

Niektóre potrzeby duchowe mogą być zagłuszone przez inne, np. może być tak 

rozbudzona potrzeba seksu, że nie rozwinie się potrzeba miłości, czystości, wierności, 

godności itd. Każdy człowiek posiada w sobie, dwa obrazy siebie, dwie hierarchie wartości: 

- idealną – taką, jakim chciałby być, idealny obraz siebie 

- realną – taki jestem, realny obraz siebie. 

Dojrzewanie sumienia polega na harmonizacji obydwu i zbliżaniu ich do siebie. Im 

większy rozdźwięk między nimi tym większa niespójność osobowości, niedojrzałość 

sumienia i nie zdolność do działań moralnych. Obie te hierarchie wartości można zbliżać do 

siebie w następujący sposób. Jeśli człowiek robi coś mimo woli, co go obciąża, poniża, 

sprawia mu kłopoty i chciałby przestać popełniać ten czyn, znaczy to, że zaspokaja jakąś 

nieuświadomioną potrzebę. W takim przypadku, jeśli nie chce do tych czynów wracać i 

ich nie powtarzać, musi rozpoznać, jaką nieuświadomioną potrzebę zaspokaja takim 



 - 6 - 

postępowaniem. Dopiero wtedy, gdy uświadomi sobie i rozpozna potrzebę, jaką w sobie 

zaspokaja, może podjąć działanie, które doprowadzi skutecznie do zmiany zachowań. 

Człowiek rozpoznaje w sobie jeszcze jedną, hierarchię wartości, obiektywną 

uniwersalną, niewynikającą z jego potrzeb, daną mu niejako z góry, która czasami jest ona 

sprzeczna z wartościami wynikającymi z jego osobistych potrzeb i wtedy można ją 

realizować jedynie przez krzyż. Wartości uniwersalne, jeśli człowiek dojrzeje do 

rozpoznawania ich w sobie, mają charakter normatywny, domagają się podporządkowania 

im, aż do heroizmu, (cnoty heroiczne). Aby normy moralne pełniły swoją rolę, muszą 

być uznane za własne.  

Rozwój sumienia następuje w etapach: 

 -etap heteronomii – sumienie zależne od innych, robię to, bo chcą tego rodzice, 

nauczyciele, przełożeni, itd. Jest to, sytuacja dziecka, którego sumienie nie zostało jeszcze 

rozwinięte, niestety ze smutkiem trzeba zaznaczyć, że taki sposób motywacji działań można 

przenieść na całe dorosłe życie, jeśli się nie pracuje nad swoim rozwojem. 

 etap autonomii – sumienie autonomiczne, robię tak, bo to uważam za słuszne i 

stosowne nie liczę się ze zdaniem innych. 

 etap teonomii – sumienie z wolnej decyzji człowieka podporządkowane Bogu i 

kierujące się Jego wolą.  

 Jeśli w człowieku powstaje problem z wyborem wartości i nie potrafi się 

zdecydować, którą wartość ma wybrać, mamy wtedy doczynienia z konfliktem sumienia. W 

takiej sytuacji musi nastąpić wybór, za którymi wartościami pójdę, którym będę wierny a 

które odrzucę lub odroczę w realizację. Trwanie w konflikcie sumienia i w zawieszeniu 

przez niepodejmowanie decyzji,  powoduje blokadę rozwoju sumienia niszcząc jego 

sprawność i zaburzenia osobowości. Wprowadza człowieka w stan stagnacji duchowej, 

bierności, duchowego dryfowania, utraty poczucia podmiotowości oraz sensu i wartości, 

utraty wrażliwości i wzrastania w sumieniu. 

Ćwiczenie: 

Każdy uczestniczący w ćwiczeniu pisze na kartce piętnaście swoich najważniejszych 

wartości, wypisując od najważniejszych do miej ważnych. Następnie spotykamy się w grupie 

i każdy czyta swoja hierarchę wartości. Na podstawie zaprezentowanych osobistych 

przemyśleń grupa negocjując, buduje wspólną hierarchę wartości, pod którą każdy zgodzi 

się podpisać. Dobrze jest, jeśli wystąpią spory i negocjacje nad znaczeniem i ważnością 

jakichś wartości. Ćwiczenie ma na celu pokazać różnorodność świata wartości u ludzi i ich 

dynamikę.  

 

 

 3. UCZUCIA MORALNE 
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Pojęciem uczucia określa się stosunek podmiotu do ludzi, zjawisk, rzeczy, wartości, 

siebie samego, swego organizmu oraz własnego działania. Są to stany emocjonalne, 

wzruszenia, afekty. Uczucia moralne towarzyszą każdemu czynowi, sprawiając, że 

sumienie jest dynamiczne. 

Jeśli działamy w zgodzie z naszym sumieniem wzbudza się uczucia radości, pokoju, 

poczucia własnej wartości i sensu, wewnętrznej harmonii, uczucie szczęścia i spełnienia. Te 

uczucia powodują doświadczenie jedności z Bogiem i z ludźmi oraz dają siłę do ofiarności, 

miłości, ofiarności i motywują do pracy nad swoim rozwojem duchowym.  

 Najbardziej znanym uczuciem moralnym przeciwstawnym do wyżej wymienionych, 

jest poczucie winy. Polega ono na negatywnym odniesieniu do samego siebie, swojej 

wartości, swojego działania w związku z popełnionym czynem lub nie realizowaniem 

wartości, które w sumieniu odkrywamy jako zobowiązujące, 

Poczucie winy informuje człowieka o złu moralnym, a także rodzi pragnienie kary lub 

zadośćuczynienia. Poczuciu winy mogą towarzyszyć uczucia: skruchy, chęci 

zadośćuczynienia, wstydu, pragnienie odzyskania akceptacji Boga, samoakceptacji i 

akceptacji drugiego człowieka.  

Należy zdecydowanie odróżniać poczucie winy od żalu za grzechy. Jeśli człowiek 

koncentruje się tylko na poczuciu winy, ono zamyka go w samym sobie, koncentrując jego 

uczucia i myśli, na czynie, którego dokonał, na sytuacji, w jakiej się znalazł, nad tym, co 

sobie inni o nim myślą, napełnia się lękiem, skupia się na uczuciu poniżenia, które nim się 

wzbudziło z powodu niemoralnego czynu. Poczucie winy, odbiera poczucie wartości, 

zamyka na innych, prowadzi do autoagresji, ( przykład Judasza), nie prowadzi do 

zadośćuczynienia i nawrócenia. Ważnym jest, aby od poczucia winy, które jest pierwszym 

naturalnym uczuciem po dokonaniu zła przechodzić do żalu za grzechy. Jeśli człowiek nie 

potrafi wzrastać od poczucia winy do żalu za grzechy doznaje wielu zaburzeń w życiu 

emocjonalnym oraz deformacji sumienia.  

Żal za grzechy prowadzi do osoby skrzywdzonej, do Boga lub człowieka, bądź też do 

całej wspólnoty. W żalu za grzechy, człowiek odczuwa ból osoby, którą skrzywdził. Ten 

ból staje się jego cierpieniem, czuje w sobie ranę, którą zadał. Żal za grzechy to wychylenie 

ku Bogu i człowiekowi, wyjście im naprzeciw z gotowością naprawienia wyrządzonego zła 

i zadośćuczynienia. Bez żalu za grzechy nie ma nawrócenia i dojrzewania sumienia, bo 

człowiek nie jest w stanie zrozumieć w pełni zła, które uczynił. Sumienie powinno być 

dynamiczne, (rozwijać się i dojrzewać), również w zbiorze uczuć moralnych, powinna 

wzrastać jego wrażliwość i głębia przeżywania tych uczuć. 

Rys. 4 

Wszystkie te trzy zbiory służą do podejmowania, właściwych decyzji moralnych. Osąd 

sumienia jest dla człowieka zobowiązujący, powinien czynić tak jak rozpoznał. Jednak nie 

zawsze sumienie jest prawidłowo uformowane. Jeśli w sumieniu są braki w pojęciach 

moralnych i rozumieniu ich oraz jeśli zbiór norm moralnych jest nie dojrzały a uczucia 
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moralne anemiczne, wtedy sumienie nie jest w stanie skutecznie kierować życiem 

człowieka. Sumienie powinno dokładnie odczytywać, co w danej sytuacji „naprawdę” jest 

dobre lub złe, czyli powinno określić, co będzie wyrazem autentycznej miłości, a co - 

egoizmu lub nienawiści. Powinno ono być wrażliwe, tzn. reagować na najmniejsze nawet 

uchybienia miłości do Boga i człowieka.  

4.CHOROBY SUMIENIA 

1. Sumienie błędne  

2. Sumienie martwe  

3. Sumienie niedojrzałe  

4. Sumienie szerokie  

5. Sumienie faryzejskie 

6. Sumienie skrupulanckie  

7. Sumienie powikłane 

8. Sumienie zniewolone 

9. Sumienie pod krzyżem  

Mówi się, że każdy człowiek ma sumienie. A Hitler czy Stalin? Wraz z milionami, 

które wymordowali, zabili też własne sumienia. To przykłady skrajne. Sumienie narażone 

jest zawsze na większe czy mniejsze choroby. Jakie są ich objawy? Jak leczyć chore 

sumienia? 

O kimś, kto popełnia notorycznie wielkie zło i nic z tego sobie nie robi, mówimy 

czasem "to człowiek bez sumienia". Doświadczenie uczy, że takie sytuacje się zdarzają. 

Sumienie jest podatne na choroby, czasem nawet śmiertelne. Człowiek może doprowadzić 

się do stanu całkowitej moralnej znieczulicy. Zostawmy na boku chorych umysłowo, u 

których brak psychicznej zdolności do rozeznania sytuacji praktycznie uniemożliwia 

funkcjonowanie sumienia. Przyjrzyjmy się typowym sytuacjom, w których u ludzi przy 

zdrowych zmysłach dochodzi do zaburzeń w rozpoznawaniu dobra i zła w swoim życiu. 

1. Sumienie błędne 

Należałoby mówić raczej o błędnym sądzie sumienia. Fałszywa ocena moralna 

(niezgodna z obiektywną prawdą moralną) może zdarzyć się każdemu, zwłaszcza w 

trudniejszych życiowych sytuacjach. Zdrowemu sumieniu zdarza się to rzadko, przy 

schorzeniach sumienia zdarza się często lub stale. Czy należy zawsze słuchać swojego 

sumienia? Zasada generalna brzmi: zawsze należy być posłusznym swemu sumieniu (KKK 

1790).  

Błędny osąd sumienia może być zawiniony lub niezawiniony. Jeśli lekarz nie potrafi 

postawić diagnozy ani przepisać leków dlatego, że przespał czas studiów, to taka niewiedza 

jest zawiniona i ewentualny błąd obciąża jego sumienie. Jeśli jednak spotkał się z jakimś 

http://ruda_parafianin.republika.pl/kkrk/sumienie/sum03.htm#02
http://ruda_parafianin.republika.pl/kkrk/sumienie/sum03.htm#03
http://ruda_parafianin.republika.pl/kkrk/sumienie/sum03.htm#04
http://ruda_parafianin.republika.pl/kkrk/sumienie/sum03.htm#05
http://ruda_parafianin.republika.pl/kkrk/sumienie/sum03.htm#06
http://ruda_parafianin.republika.pl/kkrk/sumienie/sum03.htm#08
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nietypowym, skomplikowanym przypadkiem, to wtedy jego niewiedza, a nawet ewentualny 

błąd w sztuce są niezawinione. Podobnie jest z sumieniem. "Ignorancja często może być 

przypisana odpowiedzialności osobistej. Dzieje się tak, gdy człowiek niewiele dba o 

poszukiwanie prawdy i dobra, a sumienie z nawyku do grzechu powoli ulega niemal 

zaślepieniu. W tych przypadkach osoba jest odpowiedzialna za zło, które popełnia" (KKK 

1791). Nie wystarczy powtarzać, że kieruję się swoim sumieniem. Trzeba wciąż szukać 

wiedzy o tym, co dobre i co złe w Biblii, w nauczaniu Kościoła, u mądrzejszych od siebie, 

nie lekceważyć słów krytyki, zwłaszcza od ludzi życzliwych. Nieraz dla świętego spokoju 

człowiek woli nie znać prawdy. Taka postawa obciąża jego sumienie. Bywa niewiedza 

niezawiniona. Kiedy np. ktoś nie wie, że jakieś zachowanie jest grzechem, i popełnia to zło, 

to wtedy nie ponosi odpowiedzialności. Zdarzają się sytuacje trudne do rozstrzygnięcia. 

Jeśli człowiek działa w dobrej wierze, czyli podejmuje jakąś decyzję w swoim przekonaniu 

słuszną, to nawet gdyby obiektywnie popełnił zło, nie można mu go przypisać. Zawsze 

konieczna jest jednak praca nad usuwaniem błędów sumienia. Jeśli są jakieś wątpliwości, to 

obowiązkiem człowieka jest zrobić wszystko, co w jego mocy, aby te wątpliwości rozwiać! 

. 2. Sumienie martwe 

Zanik sumienia, czyli utrata wrażliwości na dobro i zło to proces ściśle zależny od 

stylu życia, od podejmowanych wyborów. Im dłużej człowiek trwa w jakimś złu, im 

częściej i poważniej grzeszy, tym słabiej widzi, że grzeszy. Zanik wrażliwości na zło może 

dotyczyć początkowo tylko pewnych zakresów działania, w których człowiek najczęściej 

niedomaga (np. kłamstwa czy czystości). Ale z czasem utrata zdolności oceny siebie 

samego może dotyczyć całego życia. Podam przykład, przyznaję, dość prymitywny, za co 

bardziej wrażliwych przepraszam. Mój kolega, nawiasem mówiąc, piastujący dzisiaj 

wysokie kościelne stanowisko, jako kleryk pracował przez dwa miesiące w seminaryjnej 

chlewni. Opowiadał, że za pierwszym razem smród był nie do wytrzymania, ale po kilku 

dniach przestał mu przeszkadzać, aż w końcu w ogóle go nie zauważał. Kiedy wracał do 

domu cały przesiąknięty "świńskim klimatem", ludzie na ulicy omijali go z daleka. On sam 

już nic nie czuł. Zmysł moralny może być znieczulony tak samo jak inne zmysły. 

Doświadczenie uczy, że nawet u największych zbrodniarzy odzywa się jednak głos 

sumienia. Nie zapominajmy, że sumienie jest nie tylko funkcją rozumu, który może być 

zdeprawowany, ale i głosem Boga, który nigdy nie przestaje szukać zgubionej owcy. 

Sumienie dobrego łotra ruszyło w ostatniej chwili. Zrozumiał swój grzech w zetknięciu z 

bezbronnym Dobrem wiszącym na sąsiednim krzyżu. Konfrontacja własnego zła z pełnią 

dobroci Boga, z Bożym miłosierdziem, może być wstrząsem budzącym do życia nawet 

kompletnie martwe sumienia. 

 

 3. Sumienie niedojrzałe 

Nieczułość sumienia niekoniecznie wynika z utraty jego zdrowej wrażliwości. 

Prawdopodobnie znacznie częściej bywa tak, że sumienie człowieka w ogóle nie osiąga 

dojrzałości. Pozostaje na etapie prymitywnego poczucia winy, lęku, wstydu. Takie 
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niedojrzałe sumienie jest bardzo podatne na zagłuszenie. Człowiek łatwo ulega 

psychologicznym mechanizmom obronnym, które dbają o nasze dobre samopoczucie, a nie 

o moralne dobro. Adam i Ewa poczuli wstyd po grzechu, ale uciekali od prawdy o nim, 

chowali się lękliwie przed Bogiem, oskarżali innych ("to niewiasta" - mówi Adam, "wąż 

mnie zwiódł" - mówi Ewa). Nie potrafili powiedzieć: "zgrzeszyłem, przepraszam". 

Sumienie człowieka dojrzałego musi wyzwolić się spod panowania zasady dobrego 

samopoczucia, musi nauczyć się wartościowania, ale także akceptowania w sobie winy. 

Wstyd z powodu grzechu powinien przemieniać się w skruchę. Judasz miał sumienie, ale 

niedojrzałe. Nie umiał zaakceptować w sobie poczucia winy. Wstyd palił go tak bardzo, że 

nie umiał z nim żyć. Nie umiał otworzyć się na przebaczenie. Zabiła go rozpacz. Inaczej w 

bardzo podobnej sytuacji zareagował Piotr. To przykład sumienia dojrzałego. Zaakceptował 

swoją winę, zapłakał nad sobą. Wstyd przemienił w skruchę, uznał grzech i wszedł na drogę 

nawrócenia. Pycha została złamana, mógł zdać się całkowicie na Boga. 

 

4. Sumienie szerokie 

Ta choroba sumienia polega na przesunięciu granicy między dobrem a złem w taką 

stronę, że człowiek uznaje za dopuszczalne to, co obiektywnie jest złe i grzeszne. Winę 

ciężką uznaje się za lekką. Takie sumienie można porównać do dziurawego sita, które 

wprawdzie zatrzymuje największe brudy, ale łatwo przepuszcza te mniejsze. Działa tu 

często tzw. resentyment. To zjawisko polegające na błędnym, wypaczonym stosunku do 

wartości. Źródłem tego braku obiektywizmu jest słabość woli. Kiedy jakaś wartość domaga 

się wysiłku, którego człowiek nie chce podjąć, zaczyna usprawiedliwiać się przed sobą, 

pomniejszając znaczenie tej wartości albo wręcz uznając ją za coś zbędnego lub złego. Ten 

mechanizm działa np. w przypadku cnoty czystości. To trudna wartość i dlatego tak 

powszechnie lekceważona, wyśmiewana, uważana za coś bezwartościowego. Resentyment 

pozwala "bezpiecznie" uznawać za dobro to tylko, co komuś odpowiada, co dla niego 

wygodne.  

5. Sumienie faryzejskie 

Za najbardziej zniekształcone sumienie uznaje się sumienie faryzejskie, które 

pomniejsza rzeczy ważne a wyolbrzymia błahe. Szczególnym przykładem szerokiego 

sumienia jest tzw. sumienie faryzejskie. To duchowe schorzenie polega na 

przywiązywaniu wielkiej wagi do zewnętrznej poprawności, do zachowania przepisów z 

jednoczesnym zaniedbaniem troski o wewnętrzną czystość. Rzeczy drobne urastają do 

spraw niezwykłej wagi, sprawy istotne zostają pominięte. Faryzeusz to człowiek, który 

głośno potępia zło wokół siebie, widzi je wyraźnie u innych, ale toleruje u siebie. To stan 

zakłamania, obłudy, świętoszkowatości. Ciekawe że Jezus najostrzej traktował właśnie 

faryzeuszy. Świadczy to o tym, że ten rodzaj wypaczenia sumienia jest szczególnie groźny. 

Daje on bowiem złudzenie moralnego życia i fałszywe poczucie, że jestem na dobrej 

drodze. Nie da się ukryć, że faryzeizm najbardziej zagraża ludziom pobożnym i gorliwym. 
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6. Sumienie skrupulanckie 

Ta choroba sumienia polega na nadmiernej wrażliwości na zło. Skrupulant żyje w 

stałym lęku przed grzechem, widzi go nawet tam, gdzie obiektywnie go nie ma. Lekkie 

przewiny uznaje za wielkie zło. Nieustannie drobiazgowo analizuje swoje postępowanie, 

ciągle wraca myślą do grzechów z przeszłości. Drobiazgowo się spowiada, szuka rady u 

spowiedników, ale rzadko się do nich stosuje. Żyje w ciągłym niepokoju, w jakimś 

bezustannym oskarżeniu siebie, najczęściej o byle co. Niektórzy ludzie mają tylko pewne 

skłonności do skrupułów, u niektórych ten stan jest czymś stałym, co jest źródłem ich 

głębokiego cierpienia. Taki rodzaj sumienia nie może być normą postępowania. Konieczna 

jest pomoc doświadczonego kierownika duchowego.  

Skrajnym przypadkiem jest tzw. sumienie powikłane. Mówimy o nim wtedy, gdy 

człowiek, stając w obliczu jakiegoś wyboru, uważa, że cokolwiek wybierze, będzie złe. 

Taki ktoś znajduje się stale w sytuacjach bez wyjścia, co prowadzi do paraliżu, do 

nieumiejętności podejmowania decyzji. W tle takiego stanu kryje się przeświadczenie o 

fatalizmie zła, o niemożliwości życia w zgodzie z moralnymi normami. I w takiej sytuacji 

niezbędna jest pomoc z zewnątrz. 

7. Sumienie powikłane 

Podobne do sumienia skrupulanckiego jest sumienie powikłane które nie potrafi 

uporządkować obowiązków pod względem ważności i wartości. Nie jest w stanie 

zdecydować, które działanie wybrać, a które odrzucić. Stojąc przed wyborem, człowiek 

uznaje, że którego działania nie wybrałby, to i tak będzie ono złe. Zatraca umiejętność 

podejmowania decyzji, w takiej sytuacji człowiek uznaje, że nie może żyć zgodnie z 

normami moralnymi. Potrzebuje on pomocy. 

Należy jednak pamiętać, że w każdym sumieniu pozostaje choćby cień 

prawidłowości, dlatego zawsze jest nadzieja, że poprzez ciężką pracę z kapłanem, 

osoba, której sumienie jest chore, może powrócić do „normalności”.  

Droga do prawego sumienia wspierana jest łaską Boga, On zawsze chce prowadzić 

dialog z osobą poranioną. Dlatego zawsze jest możliwość powrotu na właściwą drogę 

postępowania. Nawet osoba, o której mówi się, że „nie ma sumienia” ma szansę powrotu do 

Boga. 

8.Sumienie zniewolone 

Osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka, wraz z wszystkimi tego zgubnymi 

konsekwencjami dla życia, dokonuje się w głębi sumienia. Chodzi tu przede wszystkim o 

sumienie każdego człowieka, który w swojej jedyności i niepowtarzalności staje sam przed 

Bogiem
18

. Ale w pewnym sensie chodzi tu też o „sumienie” społeczeństwa: jest ono w jakiś 

sposób odpowiedzialne nie tylko dlatego, że toleruje albo popiera zachowania wymierzone 

przeciw życiu, ale także dlatego, iż kształtuje „kulturę śmierci”, posuwając się nawet do 

tworzenia i utrwalania prawdziwych „struktur grzechu”, wymierzonych przeciw życiu. 

Sumienie, zarówno indywidualne, jak i społeczne, jest dziś narażone – między innymi na 
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skutek natarczywego oddziaływania wielu środków społecznego przekazu – na bardzo 

poważne i śmiertelne niebezpieczeństwo: polega ono na zatarciu granicy między dobrem a 

złem w sprawach dotyczących fundamentalnego prawa do życia. Znaczna część dzisiejszego 

społeczeństwa okazuje się, niestety, podobna do tego, które opisuje św. Paweł w Liście do 

Rzymian. Składa się z ludzi, „którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta” (1, 18): 

odwracając się od Boga i mniemając, że mogą zbudować ziemską społeczność bez Niego, 

„znikczemnieli w swoich myślach”, tak że „zaćmione zostało bezrozumne ich serce” (1, 

21); „podając się za mądrych, stali się głupimi” (1, 22), dopuszczają się czynów 

zasługujących na śmierć i „nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy je 

czynią” (1, 32). Jeżeli sumienie, które jest okiem dającym światło duszy (por. Mt 6, 22-23), 

nazywa „zło dobrem, a dobro złem” (por. Iz 5, 20), znaczy to, że weszło już na drogę 

niebezpiecznej degeneracji i całkowitej ślepoty moralnej. 

Jednakże żadne okoliczności ani próby zagłuszenia nie zdołają stłumić głosu Boga, 

który rozbrzmiewa w sumieniu każdego człowieka: właśnie w tym ukrytym sanktuarium 

sumienia człowiek może się zawsze nawrócić i znów wejść na drogę miłości, otwarcia się 

na innych i służby życiu ludzkiemu. Evangelium  Vitae 24 

9. Sumienie pod krzyżem 

Judasz jest przykładem, że sumienia nie da się całkowicie zagłuszyć. I że cierpienie 

Jezusa ma moc poruszania sumień. W pełnych mroku dziejach Judasza pojawia się chwila 

jasna i budząca dla niego nadzieję. Okazuje się, że Judasz nie poszedł wcale świętować 

swojej zdrady. Był świadkiem tego, co się dalej z Jezusem działo. Widział upokorzenia, 

jakie spotkały Chrystusa u arcykapłana. I zrozumiał, że wydał niewinnego człowieka na 

śmierć, że stał się częścią spisku. Ewangelista Łukasz opisuje przebudzenie Judaszowego 

sumienia: "Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił 

trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: Zgrzeszyłem, wydawszy krew 

niewinną". To brzmi jak szczęśliwe zakończenie. Grzesznik pojął ogrom zła, które uczynił, 

zaczął żałować, wyznał swój grzech, odrzucił korzyść, jaką z popełniania zła odniósł. 

Postąpił tak jak dziś postępujemy, przyjmując sakrament pokuty i pojednania. Wszystko 

powinno się skończyć dobrze. A jednak się nie skończyło. Czegoś zabrakło.  

Opracowano na podstawie artykułu „Gdy sumienie choruje” ks. Tomasz Jaklewicz 

oraz Evangelium  Vitae 24 

 

 

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁASNE SUMIENIE 

Na czym polega formowanie sumienia? Mt 6,22-23 

Bóg stworzył świat, w którym coś jest „naprawdę” dobre lub „naprawdę” złe, tzn. 

służące człowiekowi i rozwijające go lub szkodliwe, zarówno dla jednostki, jak i dla całej 
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wspólnoty ludzkiej, np. traktowanie człowieka jak rzecz, jak przedmiot. Sumienie nie 

tworzy, lecz odkrywa zasady postępowania ustanowione przez Boga. Można 

powiedzieć, że sumienie podobne jest do oka, które nie „wymyśla” sobie świata, lecz go 

widzi, czyli dostrzega to, co prawdziwie istnieje. Jeśli oko jest zdrowe - widzi wszystko 

właściwie, jeśli chore - może deformować obraz rzeczywistości. Człowiek powinien tak 

formować sumienie, aby odkrywało to, co „naprawdę” jest dobre lub złe. Sumienie można 

też porównać do zegarków, których zadanie polega na ukazywaniu prawdziwego czasu. 

Zegarek jest tym lepszy, im dokładniejszy pokazuje czas. Bywają jednak zegarki, które 

śpieszą lub spóźniają się. Wymagają one uregulowania według jakiegoś zegara 

wzorcowego, np. według czasu podawanego przez radio. Jeśli chcemy właściwie 

uformować nasze sumienie, powinniśmy poznać przede wszystkim zasady postępowania 

głoszone przez Jezusa Chrystusa. Kto często rozważa Ewangelię, zastanawia się nad swoim 

życiem, nad tym, jak należy postępować, ten doskonali swoje sumienie i w konkretnych 

sytuacjach życiowych, wymagających szybkiej decyzji, podejmie się właściwego działania. 

Również korzystanie z doświadczenia innych osób właściwie formuje sumienie. 

Sumienie dobrze uformowane, kieruje się rozumem, potrafi rozpoznawać prawdziwe 

dobro i prowadzić bezpiecznie człowieka przez życie. Wychowanie sumienia jest 

nieodzowne w życiu każdego człowieka, który jest poddawany negatywnym wpływom 

własnych pożądliwości i pychy oraz otoczenia a przez grzech kuszony do wybrania raczej 

własnego zdania i odrzucenia nauczania prawego. 

Wychowanie sumienia jest zadaniem całego życia. Od najmłodszych lat, dziecko 

powinno być umiejętnie wprowadzane w poznawanie i praktykowanie prawa wewnętrznego 

rozpoznawanego przez sumienie. Roztropne wychowanie kształtuje cnoty, chroni i uwalnia 

od strachu, egoizmu i pychy, fałszywego poczucia winy i dążeń do upodobania w sobie, 

zrodzonego z ludzkich słabości i błędów. Wychowanie sumienia zapewnia wolność i 

prowadzi do pokoju serca. [KKK 1784] 

Do uformowania sumienia zgodnego z ewangelią nieodzowny jest Kościół ze swym 

duchowym bogactwem. Pierwszym najbardziej oddziałującym środowiskiem na formacje 

sumienia jest rodzinna wspólnota Kościoła. W pierwszym etapie życia dziecka o jego 

sumieniu całkowicie decydują rodzice. Od nich przejmuje pojęcia moralne i ich znaczenie, 

wartości moralne, którymi rodzice się kierują oraz w relacji z nimi kształtują się pierwsze 

uczucia moralne. Życie rodziców, ich wartości i postawy moralne, są fundamentalne i maja 

decydujący wpływ na całokształt formacji sumienia ich dziecka. 

Obok rodziny i środowiska znaczący wpływ na formację sumienia ma:  

- Słowo Boże – ukazuje prawdę człowieku i o Bogu, jest pokarmem, daje moc 

duchową, jest jak miecz.[Hbr 4,12 Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż 

wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, 

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.]  
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W formowaniu sumienia, Słowo Boże jest światłem na naszej drodze; powinniśmy 

przyjmować je przez wiarę i modlitwę oraz stosować je w praktyce. Powinniśmy także badać 

nasze sumienie, wpatrując się w krzyż Pana. Jesteśmy wspierania darami Ducha Świętego, 

wspomagani świadectwem lub radami innych ludzi i prowadzeni pewnym nauczaniem 

Kościoła. [KKK 1785n] 

- nauczanie Kościoła – asystencja Ducha Świętego zapewnia nieomylność temu 

nauczaniu w dziedzinie wiary i moralności. W nauczaniu Kościoła przemawia do nas Bóg, 

który ma nam jeszcze wiele do powiedzenia [Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale 

teraz /jeszcze/ znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do 

całej prawdy. J 16,12] 

- sakramenty święte – dają życie Boże. Bez nich życie duchowe obumiera – nie swoją 

mocą żyje człowiek.[por. Mt 4,4 Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, 

które pochodzi z ust Bożych.] 

- rachunek sumienia – jest codziennym spotkaniem z Jezusem przebaczającym i 

miłosiernym. Bez rachunku sumienia życie sakramentalne nie przynosi owoców, a sumienie 

traci swoją wrażliwość i zamiera. 

Podstawowe zasady pracy nad sumieniem: 

1. Posłuszeństwo woli Bożej rozpoznawanej w sumieniu 

2. Wierność otrzymanym łaskom i natchnieniom Bożym. Łaska Boża jest 

wymagająca, przyjęcie jej wymaga ofiary. Niepodejmowanie jednak Bożych łask prowadzi 

do otępienia sumienia i je znieprawia. 

6. Rachunek sumienia 

Obecnie sytuacja człowieka jest bardzo trudna: 

 rozbudzone zmysły poruszają ciało i dręczą je, wzbudzając w nim wiele różnych, 

często sprzecznych pragnień. 

 uczucia rozproszone i chaotyczne, wzbudzające stan zagubienia, niepokoju, 

nieokreślonej tęsknoty, niespełnienia, zagrożenia i lęku. Do tego dochodzi jeszcze wiele nie 

uzdrowionych zranień z dzieciństwa oraz nie umiejętność kontaktu ze swoimi uczuciami, 

nazywania ich i kierowania nimi 

 dusza głodna Boga, a jednocześnie tak zagubiona, że nawet nie potrafi nazwać swego 

głodu W rachunku sumienia Jezus przychodzi, aby przywrócić pokój rozdartemu 

człowiekowi. Aby scalić go w jedno, aby przywrócić pokój, dać radość życia. Człowiek 

współczesny to człowiek, w którym trwa wojna, Chrystus chce przywrócić harmonię, w 

której cały człowiek będzie mógł spocząć w Bogu. Zmysły i uczucia idą za głosem umysłu i 

duszy – w Chrystusie jesteśmy jedno. „ Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.” J 

14,27 

  



 - 15 - 

Czym jest rachunek sumienia: 

 rozmową o miłości i wyznaniem jej 

 doświadczeniem przebaczenia 

 doświadczeniem miłosierdzia 

 szkołą rozpoznawania woli Bożej, dzięki poruszeniom łaski 

 poznaniem prawdy o sobie tu i teraz 

 refleksją nad realizacją swojego powołania 

 uczeniem się bycia w Bogu - cokolwiek robicie 

 dojrzewaniem w miłości do siebie samego, do ludzi i Boga 

Propozycja codziennego rachunku sumienia, według wskazań św. Ignacego 

1. Dziękczynienie - Wycisz się, uświadom sobie obecność Boga. Pozwól się prowadzić 

Duchowi Świętemu. Zostaw wszystkie sprawy, wyłącz wszystko, skup się na obecności 

Pana Jezusa. Uświadom sobie, że to wszystko, co doświadczyłeś w dniu dzisiejszym jest 

dowodem Jego miłości. Jezus przychodzi do ciebie jako ten, który cię kocha miłością 

bezwarunkową i niezmienną W rachunku sumienia masz doświadczyć Jego miłości w 

całym dniu. Pan Bóg pragnie ci pokazać, że Jego jedynym zajęciem jest ciebie kochać. 

Przypomnij sobie cały dzień, szukaj Jego obecności stań się tropicielem Jego łaski. Poczuj 

się ogarnięty całkowicie przez Boga. Odkryj Boga w różnych wymiarach, spróbuj popatrzeć 

na cierpienie jako łaskę- jako wartość. Niech zrodzi się w tobie modlitwa uwielbienia, 

podziw dla Jego obecnej miłości, próbuj Go szukać dla Niego samego. 

Ten element rachunku sumienia najbardziej rozwija komunię z Panem Bogiem.  

2. Proś o łaskę rozeznania dobra i zła i o moc odczuwania dobra i zła. Poznanie dobra i 

zła w świetle Bożej miłości jest łaską. Bóg czeka na ciebie mimo twoich grzechów, chce ci 

pomóc. To Bóg walczy z twoim grzechem za ciebie, ty sam nie możesz poradzić sobie z 

żadnym grzechem choćby najmniejszym, jeśli go wpierw nie oddasz Chrystusowi. Nie 

bój się stanąć przed Bogiem w prawdzie On z miłością czeka na ciebie. 

3. Rozeznanie dobra i zła dokonanego w minionym dniu. Szukaj najpierw chwil i 

zdarzeń, w których okazałeś Bogu miłość, wierność, jak z Nim współpracowałeś.  

 przypomnij sobie zdarzenia, jakie podejmowałeś decyzje i działania, jakie uczucia 

towarzyszyły decyzjom i działaniu. 

 jaką pracę wykonałeś dzisiaj 

 rozeznaj czego Bóg od ciebie dzisiaj oczekiwał, jaka była Jego wola. Zdecydowanie 

zatrzymaj się na ocenie towarzyszących ci uczuć. Pamiętaj, grzech nie jest najważniejszy w 

człowieku, ważna jest sprawiedliwa, realna ocena. 
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Następnie w podobny sposób zastanów się jak nie kochałeś Boga, kiedy o Nim 

zapomniałeś i odszedłeś od niego. W czym okazałeś nieposłuszeństwo lub byłeś Mu 

przeciwnikiem i zadałeś ból. 

4. Proś o miłosierdzie. Miłosierdzie Boga o miłowanie ciebie w tym, co w tobie 

najmniejsze. Prośbie o miłosierdzie, Chrystus nigdy nie odmawia, bo pragnie pojednać się z 

tobą i ciebie z Bogiem. On rozumie twoją słabość i grzeszność, pragnie ci pomóc- czy ty 

tego naprawdę chcesz? Powiedz Mu o tym. 

5. Czerpiąc wiarą i nadzieją radość z odpuszczenia i uzdrowienia z grzechów z 

miłością Mu dziękuj. Spojrzyj na swoją rzeczywistość odnowionymi oczami. Zastanów się, 

co możesz uczynić, aby lepiej spełnić Jego wolę. Proś Go, aby swoją mocą cię umocnił, aby 

cię przemienił. Zrób konkretne postanowienie licząc na Jego pomoc. Zakończ modlitwą 

"Ojcze nasz." 

 


