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391. Czego wymaga od nas przyjęcie miłosierdzia Bożego?

Przyjęcie miłosierdzia Bożego wymaga, abyśmy uznali nasze
winy, żałując za nasze grzechy. Sam Bóg przez swoje Słowo
i przez swojego Ducha odsłania nasze grzechy, obdarowuje nas
prawdą sumienia i nadzieją przebaczenia.



392. Co to jest grzech?

Grzech jest to „słowo, czyn lub pragnienie przeciw prawu
wiecznemu” (św. Augustyn). Jest obrazą Boga, przeciwstawia
się miłości Boga do nas. Rani on naturę człowieka i godzi
w ludzką solidarność.

Chrystus w swojej Męce odsłania w całej pełni gwałtowność
i różnorodność grzechu, i pokonuje go swoim miłosierdziem.



393. Czy istnieje zróżnicowanie grzechów 
i z czego ono wynika?

Grzechy są różnorodne. Można je rozróżniać w zależności
od ich przedmiotu, w zależności od cnót i w zależności
od przykazań, którym się przeciwstawiają.

Mogą dotyczyć bezpośrednio Boga, bliźniego czy siebie
samego.

Można je ponadto podzielić na grzechy duchowe i cielesne lub
grzechy popełnione myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.



394. Jak należy rozróżniać grzechy według ich ciężkości?

Istotne jest rozróżnienie między grzechem śmiertelnym 
a grzechem powszednim. 



395. Kiedy popełnia się grzech śmiertelny?

Grzech śmiertelny jest ten, który jednocześnie dotyczy materii
poważnej i został popełniony z pełną świadomością i całkowitą
zgodą. Taki grzech pociąga za sobą utratę miłości
i pozbawienie łaski uświęcającej, powoduje wieczną śmierć
w piekle, jeśli za niego nie żałujemy. W sposób zwyczajny
zostaje nam odpuszczony przez sakramenty chrztu, pokuty
i pojednania.



396. Kiedy popełnia się grzech powszedni?

Grzech powszedni, który istotnie różni się od grzechu
śmiertelnego, jest popełniany wtedy, gdy dotyczy materii
lekkiej lub dotyczy materii ciężkiej, lecz bez pełnego poznania
albo całkowitej zgody. Taki grzech nie zrywa naszego
przymierza z Bogiem, ale osłabia miłość; wyraża
nieuporządkowane przywiązanie do dóbr stworzonych;
utrudnia postęp duszy w zdobywaniu cnót i w praktykowaniu
dobra moralnego; zasługuje na kary doczesne.



397. Jak mnoży się w nas grzech?

Grzech powoduje skłonność do grzechu; rodzi wadę wskutek
powtarzania tych samych grzechów.



398. Co to są wady?

Wady, które są przeciwieństwem cnót, są złymi skłonnościami,
które zaciemniają sumienie i nakłaniają do zła. Wady można
zgrupować wokół siedmiu grzechów, nazywanymi głównymi.
Są nimi: pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość,
łakomstwo, lenistwo lub znużenie duchowe.



399. Czy ponosimy odpowiedzialność za grzechy 
popełnione przez innych?

Ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane przez
innych, gdy w nich współdziałamy.



400. Co to są struktury grzechu?

Są to sytuacje społeczne lub instytucje przeciwne prawu
Bożemu; są one wyrazem i skutkiem grzechów osobistych,
które skłaniają z kolei ich ofiary do popełniania zła.



Polecenia

1. Podaj definicję grzechu.

2. Wskaż różnicę między grzechem śmiertelnym a powszednim.

3. Podaj przykłady współdziałania w grzechu z innymi.

4. Wskaż przykładowe struktury grzechu.

5. Podaj znaczenie poszczególnych grzechów głównych.



Dziękuję za uwagę!
Króluj nam, Chryste!


