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290. Ktorých je sedem hlavných hriechov?
Sedem hlavných hriechov je:1.pýcha, 2.lakomstvo, 3.smilstvo, 4.závisť,
5.obžerstvo - nemiernosť, 6.hnev, 7.lenivosť.
a)Pýcha je preceňovanie seba a nezriadená žiadosť po prednosti. Lakomstvo je nezriadená žiadosť
po peniazoch a po hmotných majetkoch. Smilstvo sú priestupky proti šiestemu a deviatemu
prikázaniu. Závisť je zármutok z toho, že blížny má viac hmotných, duchovných alebo duševných
hodnôt ako my. Obžerstvo - nemiernosť je nemiernosť v jedení a pití. Hnev je rozlúčenie mysle,
spojené s túžbou pomstiť sa. Lenivosť je dobrovoľná nechuť k plneniu povinností.
b)Hlavné hriechy sú protivou mravných čností, uvedených v poznámke f) pod otázkou č. 274.
c)Hlavnými sa menujú tieto hriechy nie preto, lebo sú najväčšie, ale preto, lebo sú ako korene,
z ktorých vyrastajú všetky ostatné hriechy.

291. Ktoré sú do neba volajúce hriechy?
Do neba volajúce hriechy sú:
1.Úmyselná vražda;
2.Zväčšovanie biedy chudobných vdov a sirôt;
3.Nevyplatenie zaslúženej mzdy za vykonanú prácu.
Neprávosť týchto hriechov akoby volala do neba o pomstu. Preto ich sväté písmo nazýva do
neba volajúcimi hriechmi.

292. Ktorých je šesť hriechov proti Duchu Svätému?
Šesť hriechov proti Duchu Svätému je:
1.opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo (pozri na otázku č. 177.)
2.pochybovať o Božom milosrdenstve a oddať sa zúfalstvu (pozri na otázku č.
177 a poznámku pod ňou)

3.odporovať poznanej pravde
4.závidieť blížnemu Božiu milosť
5.zatvrdiť si srdce oproti spasiteľnému napomenutiu
6.zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti
Tieto hriechy sa menujú hriechmi proti Duchu Svätému, lebo zatvárajú cestu milosti Ducha
Svätého do duše.

293. Ktorých je deväť cudzích hriechov?
Deväť cudzích hriechov je
1. Dať iným radu k hriechu
2. Popudzovať iných k hriechu
3. Kázať iným hriech spáchať
4. Privolať k hriechu iných
5. Poskytnúť pomoc k hriechu iných 6. Mlčať pri hriechu iných
7. Zastávať hriechy iných
8. Netrestať hriechy iných
8. Netrestať hriechy iných
9. Chváliť hriechy iných
Tieto hriechy sa menujú cudzími, lebo sa započítavajú aj tým, čo ich nespáchali, len páchali, len
páchateľa mlčaním, slovom, skutkom v ich páchaní podporil.

294. Čo nás zvádza k hriechu?
K hriechu nás zvádza: 1. Pokušenie 2. Príležitosť k hriechu
Pokušenie nás nabáda k hriechu vnútorne, príležitosť zvonka.

295. Odkiaľ pochádza pokušenie?
Pokušenie pochádza:1. Z našej náchylnosti k hriechu 2. Od zlého ducha
Ak niekto upadá, že je pokúšaný k hriechu, či už zlým duchom alebo vlastnou náchylnosťou
k zlému, to ešte nemá hriech. Pokušenie nie je hriech. Z pokušenia sa zrodí hriech len vtedy, keď
sa pokušeniu neprotivíme, keď pokušeniu neodporujeme, keď s pokušením súhlasíme.

296. Čo máme robiť v pokušení?
V pokušení máme robiť toto: modliť sa a hneď ako ho zbadáme, máme
mu odporovať.
Najlepšie prostriedky na premoženie pokušenia sú: zamestnávať sa a nezaháľať; myslieť na
Boha; myslieť na Boží súd; myslieť na utrpenie Ježiša Krista; prežehnať sa; modliť sa; cvičiť sa
v sebaovládaní; cvičiť sa v ovládaní zmyslov; pristupovať ku sviatostiam.

297. Čo môže byť príležitosťou ku hriechu?
Príležitosťou ku hriechu môže byť nejaká osoba alebo spoločnosť,
nejaké miesto, nejaká vec, nejaká zábava, - slovom všetko, čo nás
zvonka zvádza k hriechu.
a) Príležitosti ku hriechu sa máme chrániť: nemáme sa stýkať s osobou alebo so spoločnosťou,
ktorá nás zvádza k hriechu; nemáme navštevovať miesta, na ktorých sa páchajú hriechy;
nemáme prechovávať veci, ktoré nás ťahajú do hriechu: „Kto sa hrá s ohňom, popáli sa!“
hovorí príslovie. „Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom!“, hovorí Písmo sväté.
b)Tie isté osoby, miesta a veci môžu niekoho zvádzať na hriech a niekoho nezvádzajú. Opilca
napr. zvádza k hriechu fľaša pálenky alebo krčma, - sú pre neho príležitosťou ku hriechu; kým
človekovi, upevnenému v striezlivosti, nie sú príležitosťou ku hriechu, nezvádzajú ho
k nemiernemu pitiu.
c) To, čo nás veľmi ľahko privedie do hriechu, menujeme blízkou príležitosťou k hriechu. Kto sa
bez dostatočnej príčiny vystaví blízkej príležitosti ku smrteľnému hriechu, pácha smrteľný
hriech už tým, že sa blízkej príležitosti nevyhol.

298. Môžeme byť spasení z vlastnej sily?
Z vlastnej sily nemôžeme byť spasení: k spaseniu je potrebná aj Božia milosť.
299. Čo je Božia milosť?
Božia milosť je nadprirodzený duševný Boží dar, ktorý nám udeľuje
Duch Svätý pre zásluhy Ježiša Krista, aby sme mohli byť spasení.
300. Koľkoraká je Božia milosť?
Božia milosť je dvojaká: 1. milosť pomáhajúca; 2. milosť posväcujúca.

