
AKATYST  POKUTNY 
 

Kondak 1 

A gdybyś Ty nie spojrzał na mnie niegodnego, 

Nie przybył na ziemię mą naturę przyjmując, 

Pozostałbym na wieczność we władaniu złego 

Doszczętnie w bólu Twój obraz w sobie rujnując. 

  

Ikos1 

Boże, mój Panie, jak cierpisz, patrząc co robię,  

I obejmujesz mnie w swym bezpiecznym atolu, 

Jak matka pijaka, niegdyś miłego Tobie, 

Który dziś utopił swe życie w alkoholu. 

 

Jezu, wybacz mi, że nie uwierzyłem, 

Jezu, przebacz, że nie od razu w raju, 

Jezu, z głębi serca Cię przeprosiłem, 

Jezu, wyprowadzany z Twego gaju. 

 

Jezu, egoizm serce me zamroczył, 

Jezu, na Ewę winę swą zrzucałem, 

Jezu, ze wstydu w dół spuściłem oczy, 

Jezu, dlaczego się nie pokajałem?  

 

Jezu, wybacz, że nie umiałem wrócić 

Jezu, przebacz mi, że nie potrafiłem, 

Jezu, wtedy pychę w sobie ukrócić, 

Jezu, że od Ciebie się odwróciłem. 

 

Kondak 2 

Czyż może człowiek oderwać się od ciemności? 

Czy może ślepy poprowadzić chromego? 

Dlatego błagam Cię, świata źródło jasności, 

Wyprowadź duszę moją z kraju egipskiego. 

 

Ikos 2 

Dlaczego tak niedużo we mnie Twojej wiary, 

Jakże samolubny bez niej się uratuję, 

W jaki sposób uniknę sprawiedliwej kary, 

Po co teraz w namiętnościach czas swój marnuję? 

 

Jezu, naucz mnie jak Ciebie przepraszać, 

Jezu, przyjmij mnie znów do swego domu, 
Jezu, daj całemu światu ogłaszać, 

Jezu, wielką łaskawość Twego tronu. 

 

Jezu, odpuść, że nie tylko z miłości, 

Jezu, ale z pewności umierania, 

Jezu, będąc przy Tobie od młodości, 

Jezu, wciąż potrzebuję przebaczania. 



Jezu, za doradcę wziąłem oszusta,  

Jezu, a pierwszego kłamcę za ojca, 

Jezu, wstydliwie poruszam swe usta, 

Jezu, a hańby swej nie widzę końca. 

 

Kondak 3 

Ewa usłyszała głos słodszy od Twojego,  

Który szeptał kłamstwa o wolności i władzy, 

Podążyli wtedy za obietnicą jego, 

Aż zobaczyli, że są bezradni i nadzy. 

 

Ikos 3 

Figowcem i wstydem  okryli swoje ciała, 

Nie zdołali uzmysłowić sobie swej winy, 

I na nic nowa wiedza się im nie przydała, 

Bo musieli opuścić słodycz twej krainy. 

 

Jezu, prowadź mnie na drogę pokuty, 

Jezu, wskaż mi jeszcze raz Swoją drogę, 

Jezu, bo z życia zostałem wyzuty, 

Jezu, sam przecież sobie nie pomogę. 

 

Jezu, nie licz tego, co uczyniłem, 

Jezu, choć stworzyłeś mnie doskonałym, 

Jezu, i z własnej winy pobłądziłem, 

Jezu, by wrócić już nie byłem śmiałym. 

 

Jezu, przywróć mi, proszę, radość życia, 

Jezu, abym czysty mógł Ci dziękować, 

Jezu,  przecież nie mam nic do ukrycia, 

Jezu, pozwól, znów z Tobą spacerować. 

 

Kondak 4 

Gdy zadaję pytanie -  komu się kłaniałem, 

Do czego biegło samolubne moje serce? 

Odpowiadam - poza Tobą szczęścia szukałem,  

I dlatego przez cały czas żyłem w udręce. 

 

Ikos 4 

Hańbą, głupotą i śmiesznością  się okryłem,  

Poza Tobą szukałem nadziei na życie, 

W rozum, logikę i przypadek uwierzyłem, 

Zamiast u Ciebie swą wiedzę czerpać obficie. 
 

Jezu, wybacz mi całą mą głupotę, 

Jezu, że Ciebie nie obejmowałem. 

Jezu, wejrzyj na całą mą sromotę, 

Jezu, gdy sam gdzieś indziej spoglądałem. 

 

 



Jezu, naucz mnie chronić Twoje prawo,  

Jezu, z serca szukać Twe przykazania, 

Jezu, nakarm mnie Swą sycącą strawą, 

Jezu, bym spełniał Twe oczekiwania. 

 

Jezu, niech w pełni zaufam Twym słowom,   

Jezu, ochroń mnie tak jak powiedziałeś, 

Jezu, i wypełnij mnie całym sobą,  

Jezu, dlatego człowiekiem się stałeś. 

 

Kondak 5 

Imię Twoje święte wciąż wzywam nadaremno, 

Zmiłuj się nade mną wołam swymi ustami, 

Lecz w sercu mym ciągle lodowato i ciemno,  

a umysł mój wciąż związany namiętnościami. 

 

Ikos 5 

Jakże mam zwracać się do Ciebie nie obmyty, 

Gdy bez przerwy o modlitwie zapominałem, 

Bo byłem, młody, zdrowy, szczęśliwy i syty, 

A tylko gdy cierpiałem to do niej wracałem? 

 

 Jezu, tak w wielu sprawach zawiniłem, 

Jezu, nie zostawiaj mnie tu samego, 

Jezu, i chociaż ja Cię zostawiłem, 

Jezu, zabierz mnie dziś do domu Twego. 

 

Jezu, wybacz, że cierpieć nie umiałem, 

Jezu, wygodne życie sobie ułożyłem, 

Jezu, co gorsza w poście oszukiwałem, 

Jezu, sam tylko i dla siebie żyłem. 

 

 Jezu, uratuj duszę mą skalaną, 

Jezu, ranną, pogrążoną w niebycie, 

Jezu, zwróć mi niewinność odebraną, 

Jezu, abym zmienił swe marne życie. 

 

Kondak 6 

 

Kłamałem obiecując czas Tobie poświęcić, 

Wiele razy Twego dnia nie uszanowałem, 

Całe życie ten świat nie przestawał mnie nęcić, 

W nim szukając spełnienia samotnym się stałem. 

 

Ikos 6 

Lubiłem dobrze myśleć o tym co się stało, 

ze swej prawości dumny, uważałem się za mędrca, 

I do modlitwy przed Tobą stawałem śmiało, 

Jednak nie potrafiłem rozgrzać swego serca. 

 



 Jezu, przebacz, że głupi nie słuchałem, 

Jezu, ani Ciebie ani nikogo, 

Jezu, że marzeniom się oddawałem,  

Jezu, sam sobie żyjąc błogo. 

 

Jezu, że modląc się traciłem myśli, 

Jezu, do Tego świata przylegały, 

Jezu, biegły do tego co się przyśni, 

Jezu, a od Ciebie się odsuwały. 

 

Jezu, że nie zdołałem się ocenić, 

Jezu, i swego grzechu nie widziałem, 

Jezu, nie miałem potrzeby się zmienić, 

Jezu, i innych w sercu osądzałem. 

 

Kondak 7 

Łatwo złamać serce własnym ojcu i mamie, 

A wszak ich miłość wyobraża Twe kochanie, 

Niechaj nic mi marnotrawnemu się nie stanie.  

Bo wciąż ufam w Wasze cierpliwe przebaczanie. 

  

Ikos 7 

Miło jest z opasłym brzuchem podziwiać siebie, 

Kupować coraz więcej, więcej zbędnych rzeczy, 

Żyć na ziemi, tak jak by się już było w niebie. 

Cudowne żyć w dostatku – czy nikt nie zaprzeczy? 

 

Jezu, przepraszam, że Cię zapomniałem, 

Jezu, przylgnąłem do ziemskiej marności, 

Jezu, swojemu ciału dogadzałem, 

Jezu, i nie myślałem o przyszłości, 

 

Jezu, wybacz pijaństwo i obżarstwo, 

Jezu, że z brzucha uczyniłem bożka, 

Jezu, zabawę miałem za lekarstwo, 

Jezu, która teraz stała się gorzka. 

 

Jezu, uzdrów mą duchową ślepotę, 

Jezu, przebacz że Ciebie nie widziałem, 

Jezu, duszę swą ubrałem w sromotę,  

Jezu, i bojaźni nie odczuwałem. 

 

Kondak 8 

Nie zabijaj - wyrzekłeś, jedno krótkie słowo, 

A tak wiele znaczeń ono ciągle porusza, 

Siebie i innych wokół niszczę jednakowo,  

Lecz najgorszym jest, gdy zabijana jest dusza. 

 

 

 



Ikos 8 

Oko swe lepiej żebym dał sobie wyłupić,  

Niż patrzył pożądliwie na cudzą kobietę, 

Ale jak w tym świecie na miłości się skupić, 

Gdzie atrakcyjność uważa się za zaletę? 

 

Jezu, wybacz kłamstwa i uwodzenie, 

Jezu, że chciałem pannom się podobać, 

Jezu, prowadząc je na zatracenie, 

Jezu, cielesną rozkosz absorbować. 

 

Jezu, wybacz młodzieńcze nieczystości, 

Jezu, że odkładaliśmy małżeństwo, 

Jezu, gubiąc się w majątkowej marności,  

Jezu, wciąż uprawiając wszeteczeństwo. 

 

Jezu, drogę życia poszukiwałem,  

Jezu, naiwny, a że śmierć i żona,  

Jezu, na swoją zgubę zapomniałem, 

Jezu, zawsze od Boga przeznaczona. 

 

Kondak 9 

Przebacz mi Boże młodości randki i spotkania, 

Wzburzenia cielesne i grzechy wyobraźni, 

Nocne wzdychania i młodzieńcze miłowania, 

Natrętne myśli o tym wszystkim co się przyśni. 

 

Ikos 9 

Rozum daj mi Boże, bym nie gonił pieniądza, 

Tak abym pogardził doczesnym powodzeniem, 

Żeby obca mi była tego świata rządza, 

Aby Twój skarb stał się moim ubezpieczeniem. 

 

Jezu, bez Ciebie - grzech jest tylko mój, 

Jezu, a wszystko poza tym jest Twoje, 

Jezu, zapominam, marny sługa Twój, 

Jezu, że z Tobą wszystko jest też moje. 

 

Jezu, pociesz mnie jak pociesza mama, 

Jezu, jak tulić może tylko ona, 

Jezu, by nigdy więcej ani grama, 

Jezu, nie znalazła we mnie mamona. 

 

Jezu, mój nauczycielu i mędrcu, 

Jezu, ochroń mnie od wszelkiego złego, 

Jezu, bym zawsze miał wyryte w sercu, 

Jezu, pieniądze - to krew ubogiego. 

 

 

 



Kondak 10 

Słuchaj człowieku, i zły niechaj cię nie zwiedzie, 

Wiedz to, że aby uniknąć przyszłych wiecznych mąk, 

Wszelaki majątek bierze się na tym świecie, 

Z błogosławionej przez Boga pracy własnych rąk. 

 

Ikos 10 

Śmiało pytaj – gniewie mój gdzie twoja przyczyna, 

Dlaczego znów w niwecz poszły me starania? 

Przecież tak naprawdę w sercu jesteś zły na -  

Niespełnione samolubne oczekiwania. 

 

Jezu, odbierz ode mnie irytację, 

Jezu, niech gniew już nie będzie mym grzechem, 

Jezu, niech za nic mam to, czy mam rację, 

Jezu, bym do innych mówił z uśmiechem. 

 

Jezu, wybacz mi znów moją nerwowość, 

Jezu, niechaj z Twą pomocą się zmienię,  

Jezu, odpuszczając mi znów moją złość, 

Jezu, naucz prosić o wybaczenie. 

 

Jezu, kto nad swym spokojem się trudzi,  

Jezu, niechaj pamięta utrudzony, 

Jezu, nigdy nie gniewa się na ludzi, 

Jezu, ten kto gniewa się na demony. 

 

Kondak 11 

Tylko tyś jest prawdą i nie można Ci skłamać,  

Więc już nigdy nie powiem fałszywego słowa, 

Nie ośmielę się danej obietnicy złamać, 

I zawsze już prawdziwa będzie moja mowa. 

 

Ikos 11 

Upadłem znów w rozpacz i straciłem nadzieję, 

Znów troska o dzisiaj wypełnia mnie całego, 

Nie panuję już nad tym co się ze mną dzieje, 

Gdy marny zamiast siebie osądzam bliźniego. 

 

Jezu, wybacz mi bezmierną ślepotę, 

Jezu, bym widział ciągłą Twą opiekę, 

Jezu, przebacz mi zupełną głupotę, 

Jezu, bym przekroczył graniczną rzekę. 

 

Jezu, bym ujrzał ziemię obiecaną, 

Jezu, i posłuchał tam głosu mędrca, 

Jezu, pojął całą mądrość nam daną, 

Jezu, że wiedza nie zwycięży serca. 

 

 



Jezu, z całej duszy błagam Ciebie, 

Jezu, proszę, wesprzyj mnie ubogiego, 

Jezu, bym widział prawdziwego siebie, 

Jezu, zamiast źdźbła w oku brata mego. 

 

Kondak 12 

Wybacz mi Boże, że pożądałem cudzego, 

Daj mi łzy serdecznej skruchy dla oczyszczenia, 

Obmyj mnie, mój Władco, w pokajaniu całego, 

Bym nigdy nie patrzył w stronę nie swego mienia. 

 

Ikos 12 

Zawsze w oczach innych chcę dobrym się wydawać, 

Pragnę aby ludzie uważali mnie za kogoś lepszego, 

Zamiast w pokorze i z trudem takim się stawać, 

Wciąż przeinaczam i przesadzam na całego. 

 

Jezu, odbierz ode mnie obłudę,   

Jezu, otrzymywane komplementy, 

Jezu, wciąż wyobrażaną ułudę 

Jezu, i przyjmowane prezenty. 

 

Jezu, naucz między ludźmi układać, 

Jezu, wzajemne korzystne relacje, 

Jezu, Twymi słowami odpowiadać, 

Jezu, nie zważając na swoje racje. 

 

Jezu, na ścieżki prawdy mnie poprowadź, 

Jezu, bym oparł się ciemnej nicości, 

Jezu, bym mógł swą prawość odbudować, 

Jezu, nie bojąc się rzeczywistości. 

 

Kondak 13 

Życie we władanie Jezusowi oddajmy, 

Niechaj Pan nasz krokami naszymi kieruje, 

Z całego serca i duszy Mu zaufajmy, 

A On drogi i troski nasze wyprostuje. 

 


