Grzeszymy, jeśli nie chcemy słuchać Pana Boga
Pytania:
1. Co to znaczy być posłusznym?
2. Dlaczego trudno jest być posłusznym?

Opowiadanie:
Ola siedziała w ciemnym pokoju i na nic nie miała ochoty. Kłopoty zaczęły się rano.
Wczoraj wieczorem, wspólnie z Wojtkiem uprosili mamę, żeby mogli trochę dłużej oglądać film
dla dzieci, pożyczony od kolegi. Dzisiejszy dzień zaczął się awanturą o poranne wstawanie.
Mama aż trzy razy musiała ich budzić i dzień zaczął się od małej „wojny domowej” i spóźnienia
na pierwszą lekcję. W szkole też nie było najlepiej. Po pierwszej lekcji Ola pokłóciła się z
Marysią o to, która z nich ma ładniejsze flamastry. Na drugiej lekcji rozmawiała z Wojtkiem i
oboje dostali uwagi do zeszytu, ale najgorzej było na lekcji religii. Wprawdzie rodzice od kilku
dni przypominali im, żeby odrobili zadanie domowe z religii i dobrze nauczyli się na temat
grzechu, bo chodzą przecież do szkoły katolickiej, ale Ola jakoś nie znalazła czasu, żeby
porządnie przygotować się do lekcji. Kiedy pani zapytała ją „co to jest grzech”, Ola stanęła w
ławce jak zaczarowana i nie umiała powiedzieć ani jednego słowa. Ale największa katastrofa
wydarzyła się wtedy, kiedy pani poprosiła ją, żeby przypomniała sobie, jakie mogą być rodzaje
grzechu. Słysząc to pytanie, Ola błagalnym wzrokiem popatrzyła na Marysię, a ta złośliwie
szepnęła:
- Słodkie i gorzkie…
Kiedy Ola powtórzyła to, co podpowiedziała jej Marysia, pani zrobiła najpierw zdziwioną minę,
a potem powiedziała, że porozmawia z mamą.
Siedząc w kącie, w ciemnym pokoju, Ola czekała właśnie na powrót mamy ze szkoły. Nie ruszyła
się z miejsca nawet wtedy, kiedy usłyszała zgrzyt klucza w zamku, a w przedpokoju odezwał się
ciepły głos mamy:
Oleńko, kochanie, gdzie jesteś?
Zamiast cokolwiek powiedzieć, Ola zaczęła płakać. Mama dobrze wiedziała, gdzie jej szukać w
takie dni. Weszła do jej pokoju, nie zapalając światła usiadła przy biurku i powiedziała
spokojnie:

- Przytrafił ci się dzisiaj trudny dzień...
- Nie – odpowiedziała Ola szlochając. Sama jestem sobie winna. Nie posłuchałam ciebie i taty,
a już najgorzej „wyszło mi z tymi grzechami”.
- Na tym właśnie polega grzech – wyjaśniła spokojnie mama. – To nieposłuszeństwo Panu
Bogu, brak miłości i zaufania do Niego, wybranie własnej drogi. Wybrałaś dziś „swoją drogę”.
- Tylko, że okazało się, że ona prowadzi do katastrofy – powiedziała Ola przez łzy.
- Szczerze mówiąc – tak jest zawsze – powiedziała mama. – I bardzo się cieszę, że to
zrozumiałaś. Przestań płakać, bo płacz w niczym tu nie pomoże. Jutro w szkole przeprosisz
panią nauczycielkę, a dziś spróbujemy wspólnie nadrobić zaległości. Podaj mi książkę do
religii.
Ola zapaliła światło i sięgnęła po książkę. Mama przytuliła ją do siebie, a potem wspólnie
zaczęły czytać zaległą lekcję. Kiedy dotarły do zdania: „Grzechy dzielimy na dwie grupy –
grzechy ciężkie i grzechy lekkie”, Ola mimo woli uśmiechnęła się, mówiąc:
- Teraz rozumiem, dlaczego moja pani miała dziś taką zdziwioną minę, kiedy usłyszała moją
odpowiedź. Sama bym się zdziwiła, będąc na jej miejscu. I coś mi się wydaje, że do końca życia
zapamiętam, że grzechy dzielimy na dwie grupy: grzechy ciężkie i lekkie.
- I bardzo dobrze – powiedziała mama, bo ta wiadomość jeszcze wiele razy będzie ci w życiu
potrzebna.
Pytania do opowiadania:
1. Jakie smutne przygody spotkały Olę?
2. Co było powodem tych trudnych sytuacji?
3. Jak inaczej nazywamy nasze złe postępowanie?
4. Jakie dwa rodzaje grzechów poznała Ola, czytając informacje z podręcznika?
Pytania:
1. Co to jest grzech?
2. Na jakie dwie grupy można podzielić wszystkie grzechy?
3. Jaki grzech nazywamy grzechem ciężkim?
4. Kiedy popełniamy grzechy lekkie?
5. Które grzechy nazywamy grzechami głównymi?

