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276. Sme všetci povinní usilovať sa, aby sme sa stali dokonalými?
Všetci sme povinní usilovať sa, aby sme sa stali dokonalými, lebo nám to
prikazuje Ježiš Kristus. „Buďte dokonalí, ako je dokonalý aj váš Otec nebeský“.
277. Ktorá je pravá cesta k dokonalosti?
Pravá cesta k dokonalosti je nasledovanie Ježiša Krista.
a) Ak chceš byť dokonalý,... „nasleduj ma.“ - „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako
som vám ja urobil“.
b) Aj svätí nám môžu byť vzormi dokonalosti, lebo nasledovali Ježiša Krista a preto celý ich
život je obrazom Kristovho života.

278. Môže sa stať človek dokonalým v hociktorom spoločenskom postavení?
Človek sa môže stať dokonalým v hociktorom spoločenskom postavení,
ak sa o to usiluje.
279. Ktoré sú všeobecné prostriedky k dosiahnutiu dokonalosti?
Všeobecné prostriedky k dosiahnutiu dokonalosti sú:
1.cvičiť sa v sebazaprení, 2. cvičiť sa v pokore, 3. cvičiť sa v trpezlivom
znášaní života, 4. netúžiť po hmotnom bohatstve, ale túžiť po bohatstve
duševnom, 5.často pristupovať k sviatosti.
Výrobky Ježiša Krista:
1. „Ak chce kto za mnou ísť, nech zaprie sám seba.“
2.„Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.“
3. „Ak chce niekto ísťza mnou, . . . nech vezme svoj kríž. . .“
4. „Blažení chudobní duchom . . .“
5.„Ak nebudete jesť telo Syna človeka, nebudete mať v sebe život(nadprirodzený).“
280. Čo radí Ježiš Kristus k dosiahnutie vyššej dokonalosti?
K dosiahnutie vyššej dokonalosti radí Ježiš Kristus:
1. dobrovoľnú chudobu, 2.ustavičnú čistotu, 3.dokonalú poslušnosť.
Toto sú „tri evanjeliové rady“. Nie prikázania, ale rady, odporúčania. Preto ich nemusí
uskutočňovať každý človek, ale iba ten, ktorý sa k ich uskutočňovania zaviazal dobrovoľným
sľubom, ako rehoľníci a rehoľnice.

281. Kto pácha hriech?
Hriech pácha ten, kto vedome a dobrovoľne prestúpi Božie prikázanie.
Kresťana katolíka okrem Božích prikázaní viažu aj cirkevné prikázania.
Preto kresťan katolík pácha hriech i vtedy, keď vedome a dobrovoľne
prestúpi cirkevné prikázanie.
282. Čím sa môžeme dopustiť hriechu?
Hriechu sa môžeme dopustiť nielen skutkami, ale aj myšlienkami,
žiadosťami, slovami a zanedbaním bodrého.

283. Či sú všetky hriechy rovnaké?
Všetky hriechy nie sú rovnaké; niektoré sú ťažké, čiže smrteľné, iné sú
ľahké, čiže všedné.
284. Kto pácha smrteľný hriech?
Smrteľný hriech pácha, kto prestúpi prikázanie:
1.vo veľkej veci2.celkom vedome3.celkom dobrovoľne
285. Prečo sa musíme smrteľného hriechu nadovšetko chrániť?
Smrteľného hriechu nadovšetko chrániť preto, lebo tento hriech má veľmi
zlé následky.
286. Aké následky má smrteľný hriech?
Smrteľný hriech má tieto následky:
1.Zbavuje nás posväcujúcejmilosti;
2.Zbavuje nás nároku na nebo, ktorý sme získali pri krste;
3.Privádza na nás dočasné Božie tresty;
4.Pripravuje na nás dočasné Božie tresty;
5.Pripravuje nás o zásluhy, ktoré sme si nadobudli;
6.Činí nás neschopnými získať si nové zásluhy dobrými skutkami.
287. Kto pácha všedný hriech?
Všedný hriech pácha:
1.Kto prestúpi prikázanie len v malej veci;
2.Kto prestúpi prikázanie vo veľkej veci, ale nie celkom vedome;
3.Kto prestúpi prikázanie vo veľkej veci, ale nie celkom dobrovoľne.
a)Menší hriech sa menuje všedným (každodenným) preto, lebo ľudia sa ho vo svojej krehkosti
dopúšťajú každodenne.
b)Odpustenie všedných hriechov môžeme obsiahnuť aj bez svätej spovede tým, že ich oľutujeme
a ideme na sväté prijímanie.

288. Prečo sa máme chrániť i všedných hriechov?
I všedných hriechov sa máme chrániť preto, lebo:
1.Aj tie urážajú Boha;
2.Pomaly nás privádzajú k ťažkým hriechom;
3.Privádzajú na nás dočasné Božie tresty.
289. Aké sú zvláštne druhy hriechu?
Zvláštne druhy hriechu sú:
1.Sedem hlavných hriechov;
2.Do neba volajúce hriechy;
3.Šesť hriechov proti Duchu Svätému;
4.Deväť cudzích hriechov.

