
Nawracanie i pokuta 

- bo ty jesteś głupia.  Nie lubię Cię już! – zawołała z płaczem Karolina i wbiegła do sali. 

Wszyscy w sali ucichli nie wiedząc co się dzieje.  Po chwili weszła do klasy również Zuzia, ale 

nie usiadła obok swojej przyjaciółki, ale obok Ali. 

Po dzwonku do klasy wkroczył ksiądz, który cała sytuację obserwował  już wcześniej podczas 

dyżuru.   

- witajcie, dzisiejszą lekcję religii  rozpoczniemy od pewnej historii.  

 Pewnego wieczoru dwie małe siostry – Asia i Ola - pokłóciły się i bez pojednania poszły spać. 

Asia jednak nie mogła zasnąć. W ciemności wstała i podeszła do łóżka siostry. "Ola, czy mi 

wybaczysz?" - zapytała. "Tak - odpowiedziała siostra - bo i ja nie jestem bez winy i też nie 

mogłam zasnąć". Uścisnęły się a potem usnęły spokojnie, z radością w duszy, jakiej doznawały 

niezbyt często. Rankiem, opowiadając wszystko mamie, na nowo przeżywały radość. Pokuta i 

nawrócenie się nie muszą być przykre i bolesne. 

Macie tu piękny przykład dziecięcego nawrócenia. Najpierw była kłótnia, odwrócenie się sióstr 

od siebie, a tym samym i od przykazania miłości, od Boga. Potem zaś nastąpiło nawrócenie i do 

siebie, i do Boga. Takie nawrócenie, przemianę nazywamy też pokutą. Widzicie więc, że przy 

pokucie nie zawsze potrzeba pościć czy umartwiać się. Ale pokuta, czyli nawrócenie się, 

zawsze zawiera doprowadzenie do porządku naszego sumienia i serca; na zewnątrz zaś 

prowadzi do przywrócenia miłości między nami i bliźnimi.  

- proszę księdza, to wcale nie jest takie łatwe- odezwał się Miłosz 

-wiem, ale za każdym razem warto próbować.  Wielki Post jest do tego odpowiednim czasem,  

trzeba spróbować zauważyć, że my nigdy nie jesteśmy bez winy. A czy nie jest fajnie jak 

wszyscy ze sobą się przyjaźnią i rozmawiają zgodnie? Pamiętacie jakie przykazanie dał nam 

Pan Jezus? 

- ja wiem- odparła Karolina, której obeschły już łzy- Będziesz miłował Pana Boga swego z 

całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich a bliźniego swego jak 

siebie samego.  

- brawo,- odparł ksiądz- właśnie po to Pan Jezus dał nam przykazaniem Miłości. Zobaczycie, 

weźcie sobie do serca przykazanie Miłości a nawrócenie będzie dla was jak codzienne 

ścieranie kurzu z biurka.  

 

Zuzia odwróciła się do tyłu i spojrzała na Karolinę. Dziewczynka uśmiechnęła się do niej a 

Zuzia zrozumiała, że mimo kłótni nadal ma przyjaciółkę.  

 


