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O GRZECHU POWSZEDNIM I O ŚRODKACH PRZECIW NIEMU
I. Znaczenie i skutki grzechu powszedniego
Czym jest grzech powszedni? Jest to lekkie przekroczenie prawa Bożego, a więc albo w rzeczach małej wagi, albo w
rzeczach ważnych, ale bez pełnej świadomości lub bez złej woli. Święty Tomasz z Akwinu trafnie wykłada różnicę
grzechu śmiertelnego i powszedniego. Grzech śmiertelny sprzeciwia się przeznaczeniu człowieka, albowiem przez
niego człowiek widzi swój cel i szczęście w stworzeniu, podczas gdy jego celem i szczęściem powinien być tylko
Bóg. Grzech powszedni nie sprzeciwia się przeznaczeniu człowieka, bo Bóg nie przestaje być wtenczas jego celem,
ale sprzeciwia się środkom, które do osiągnięcia celu prowadzą.
Przez grzech powszedni człowiek, chociaż nie odrywa się od Boga, przywiązuje się jednak zbytecznie do
stworzenia, którego wprawdzie nie czyni swoim celem, ale też nie używa jako środka lub nie tak używa, jak Bóg
chce, w ten sposób staje się winnym nieporządku i obrazy Boga. Stąd grzech powszedni jest nadwerężeniem
przyjaźni z Bogiem i chorobą duszy. Trzeba jednak rozróżnić między grzechami powszednimi świadomie i z
przywiązaniem popełnianymi, a grzechami pochodzącymi ze słabości i porywczego temperamentu. O tych
ostatnich grzechach mówi Pismo św.: Prawy siedmiokroć upadnie i wstanie.
Grzech powszedni dobrowolny jest wielkim złem, większym niż wszystkie inne nieszczęścia, choćby największe,
takim złem, że gdyby ceną jednego tylko grzechu powszedniego można było odwrócić największe jakieś
nieszczęście, jeszcze by się nie godziło popełnić tego grzechu. Oto dlatego, że grzech powszedni jest obrazą Boga, a
więc złem prawie nieskończonym. Nic więc dziwnego, że niektórzy święci jeden grzech powszedni opłakiwali
przez całe życie. Zgubne są skutki tego grzechu, jeżeli się go popełnia świadomie.

1. Grzech powszedni oziębia przyjaźń duszy z Bogiem, wskutek czego dusza nie jest tak gorliwa w służbie
Bożej, Pan Bóg zaś nie jest tak hojny dla duszy, a nawet jako najświętszy i najsprawiedliwszy, musi ją chłostać. Kary
te są często bardzo surowe, bo Pan Bóg nie może znieść niewierności i wzgardy. Jeśli chcesz poznać całą grozę
grzechu powszedniego, przenieś się myślą do posępnych więzień czyśćcowych i przypatrz się tym, którzy tam
cierpią. Są to dusze sprawiedliwe i wybrane, które Bóg miłuje i pragnie dopuścić do zjednoczenia z sobą, a jednak
cierpią więcej, niżeli my pojąć zdołamy. Za co cierpią? Często za karę jednego tylko nie odpokutowanego grzechu
powszedniego.
2. Grzech powszedni zmniejsza nadprzyrodzone piękno duszy, powstrzymując akty miłości i innych cnót.
Dusza w stanie łaski podobna jest do pięknego zwierciadła, grzech powszedni podobny jest do prochu. Jak więc
proch zaciemnia połysk zwierciadła, tak grzech powszedni przyćmiewa blask duszy. On plami i szpeci duszę.
Słusznie zatem przyrównano go do plamy na czystej sukni lub do brzydkiego wrzodu na twarzy. On obdziera
duszę, bo ją pozbawia wyższego stopnia łaski, a tym samym wyższego stopnia chwały. Psując zaś pobudkę dobrych
uczynków, niweczy lub zmniejsza ich zasługę. Jeżeli do pióra przyczepi się włos, pismo robi się brzydkie, a nawet
nieczytelne. Takim włosem jest grzech powszedni, on bowiem plami dobre uczynki albo czyni je nieużytecznymi.
3. Grzech powszedni utrudnia postęp duszy, bo przyćmiewa światło wiary, oziębia ciepło miłości,
wstrzymuje obfitsze łaski Boże, osłabia wpływ łask sakramentalnych, a przez to tamuje wzlot duszy do Boga.
Święci ojcowie przyrównują go do kajdan lub do ciężkiego obuwia, a Ryszard od św. Wiktora do zasuwy drzwi. Jak
zasuwa, chociaż tak malutka, zamyka wielkie drzwi, tak grzech powszedni stawia tamę obfitszym łaskom. Jeżeli
więc dusza nie usunie tej tamy, Pan Jezus nie przyjdzie do niej z całą swoją miłością i z całym błogosławieństwem,
nie obdarzy jej swymi pieszczotami, nie napełni swoimi darami i swoim pokojem, bo niewierność, jakkolwiek mała,
jeżeli jest dobrowolna, jest znakiem pewnego lekceważenia Pana Boga ze strony duszy, a stąd ściąga niełaskę,
według słów Pisma świętego: Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

4. Grzech powszedni osłabia duszę, bo jest zawsze ustępstwem na rzecz jakiejś złej skłonności, a im więcej
takich ustępstw, tym więcej rośnie ta skłonność, podczas gdy słabnie siła do dobrego. Co pomogą wtenczas dobre
chęci, gdy dusza jest osłabiona, jak schorowany człowiek lub jak więzień w kajdanach? „Co pomogą skrzydła –
mówi święty Hieronim – gdy nogi tkwią w sidle?” Doświadczyła tego na sobie św. Monika. Będąc jeszcze w domu
rodzinnym, chodziła często do piwnicy po wino i za każdym razem wypijała parę kropel. Początkowo czyniła to
bezmyślnie, lecz z czasem tak zasmakowała w winie, że wpadłaby w nałóg pijaństwa, gdyby rodzice nie odkryli w
czasu tej skłonności i nie skarcili.
5. Grzech powszedni usposabia duszę do grzechów śmiertelnych, jak choroba do śmierci, bo niweczy w niej
święty wstręt do grzechu, spoufala z nim, odejmuje jej czujność, natomiast potęguje siłę namiętności i wzmacnia
wpływ złego ducha, który tym silniej naciera, im dusza staje się słabsza. Złemu duchowi – powiedział św.
Franciszek - dosyć jest uchwycić za jeden włos, aby całą głowę pociągnął. Św. Alfons Liguori wyjaśnia, że szatan
wiąże duszę najpierw włoskiem, potem nitką, później sznurem, a w końcu łańcuchem. Stąd opowiadają zakonne
kroniki, że pewnemu zakonnikowi ukazał się przy śmierci szatan, trzymając w ręce wór pełen okruszyn, które ów
zakonnik podczas obiadu przez nieuwagę zrzucał na ziemię, chcąc go tym widokiem wtrącić w rozpacz. Podobnie
św. Gertruda widziała, jak szatan liczył wszystkie zgłoski i słowa psalmu, które ona wymawiała niewyraźnie lub
bez uwagi.
6. Wreszcie grzech powszedni, świadomie popełniany, staje się często przyczyną zguby. Pan Bóg bowiem
za karę usuwa nieraz łaski dodatkowe, mianowicie pobudzające, broniące i kierujące, a zostawia duszy łaski
zwykłe, z którymi dusza może współdziałać i zbawić się, lecz gdy dla niedbalstwa nie współdziała, wpada w
grzechy śmiertelne i ginie. Nic w tym dziwnego, bo czasem mała iskierka roznieca wielki pożar, wąska szczelina,
przez którą wciska się woda, zatapia okręt, a nieznaczna rana staje się przyczyną śmierci. Podobnie grzech
powszedni sprowadza nieraz zgubę. Kogo nie przerazi koniec Judasza? A jednak on zaczął od kradzieży kilku
groszy, a więc od grzechu powszedniego. Słusznie zatem ostrzega Duch Święty: Kto ma za nic małe rzeczy,
niebawem upadnie.

II. Jak unikać grzechu powszedniego?
1. Miej obrzydzenie do grzechu powszedniego. Św. Katarzyna Sieneńska mawiała: „Gdyby dusza
nieśmiertelna umrzeć mogła, umarłaby na widok tej szpetnej plamy, jaką rzuca na jej piękno każdy grzech
powszedni”. Św. Alojzy za jeden grzech lekki tak żałował, że odprawiając pierwszą spowiedź, zemdlał przy
konfesjonale. A św. Katarzyna Genueńska pisze o sobie, że gdy jej Pan dał w widzeniu poznać brzydotę grzechu
powszedniego, omal trupem nie padła. Tymczasem wielu niby „niezłych” chrześcijan lekceważy go i nieraz się tym
wymawia, że to tylko grzech powszedni!
2. Po drugie, lękaj się grzechu powszedniego, jako wroga bardzo niebezpiecznego. Jest on podobny do
chytrego lisa, bo nieznacznie wciska się do duszy i szerzy w niej spustoszenie. Stąd święci ojcowie każą prawie
więcej strzec się grzechu powszedniego niż śmiertelnego z tej przyczyny, ponieważ śmiertelny samym swoim
widokiem budzi w duszy zgrozę i obrzydzenie, a wspomnienie ciężkiego upadku upokarza ją i przejmuje żalem,
podczas gdy powszedni zdaje się nieszkodliwy i dlatego ludzie go lekceważą, zapominając niebacznie, że to
lekceważenie jest „początkiem zatwardziałości w grzechu i bluźnierstwem przeciw Duchowi Świętemu”.
3. Unikaj grzechu powszedniego, jak unikasz ciężkiej choroby. Dopóki w tym ciele żyjemy, niepodobna nam
bez szczególnego przywileju ustrzec się wszystkich, nawet najmniejszych grzechów, co stwierdza Apostoł: Jeśli
mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Wprawdzie słabość nasza jest
wielka, jednak przy łasce Bożej i pilnej pracy możemy się ustrzec przynajmniej grzechów dobrowolnych. Są nimi:
porywcze mowy i podejrzenia, uczucie niechęci do bliźnich, małe obmowy, lekkie kłamstwa choćby dla żartu,
dobrowolne roztargnienia przy modlitwie i Komunii św., samochwalstwo lub wysokie wyobrażenie o sobie, chęć
podobania się, nieumiarkowana ciekawość, zbyteczne przywiązanie się do jakiej osoby lub rzeczy, szemranie na
zrządzenia Opatrzności Bożej czy na rozkazy przełożonych itd. Te grzechy są bardzo niebezpieczne, dlatego że
łączy się z nimi pewne lekceważenie Pana Boga oraz lgnięcie do złego. Słusznie także upomina św. Augustyn: „Nie
gardź grzechami dlatego, że są małe, ale lękaj się dlatego, że są liczne” i że obrażają Pana Boga.

4. Strzeż się przywiązania do grzechu, inaczej nie postąpisz w miłości Bożej. Jak orzeł uwiązany, chociaż
wolne ma skrzydła, nie może wzlecieć w górę: tak dusza przywiązana do najmniejszego grzechu, choćby była pełna
świętych pragnień, nie może szybkim lotem wznieść się do Boga. Co gorsza, za pomocą tego przywiązania ciągnie
ją szatan do siebie. Pewnego razu spotkał święty Anzelm chłopca, który uwiązawszy ptaka za nogę, raz puszczał go
wolno, to znowu ściągał sznurkiem ku sobie. Na ten widok westchnął święty i rzekł do towarzyszy: „Tak szatan
igra z duszami ludzkimi i dosyć mu nieraz jednego przywiązania, jednego nałogu, aby duszę uwięzić i złowić w swe
sidła”. Aby tego przywiązania uniknąć, zapobiegaj zaraz na początku grzechom małym. Skoro upadniesz pierwszy
raz lub drugi, natychmiast upokorz się i żałuj, aby żal zniszczył złe przywiązanie.
5. Oprócz aktów żalu do zgładzenia grzechów powszednich służą akty miłości i cnót przeciwnych
grzechom, np. akt pokory na grzech pychy. Temu celowi służą dalej wszystkie sakramenty święte i sakramentalia,
czyli błogosławieństwa Kościoła. Aby ustrzec się na przyszłość grzechów powszednich, proś gorąco o pomoc Bożą,
poświęcaj codziennie jakąś chwilę na rozmyślanie, przystępuj często do spowiedzi i Komunii św., postanawiaj rano
unikać niebezpiecznych okazji, w dzień zaś pamiętaj, że Bóg na ciebie patrzy, a więc że każdy twój czyn, każde
słowo, każda myśl dobrowolna bywają natychmiast sądzone i pociągają za sobą karę sprawiedliwości lub łaskę
miłosierdzia. Wreszcie umartwiaj swe żądze, szukaj lekarstwa na swe słabości, wykorzeniaj wady, wyrabiaj w
sobie czułe sumienie, czuwaj ciągle nad sobą i odbywaj codzienny rachunek sumienia.
III. O codziennym rachunku sumienia ogólnym i szczegółowym.
Wszyscy nauczyciele życia duchowego polecają codzienny rachunek sumienia jako środek bardzo pomocny do
doskonałości. On bowiem ułatwia oczyszczenie duszy, odsłaniając przed jej okiem własne niedoskonałości, wady i
grzechy, które miłość własna w ciemnościach ukrywa. Rachunek sumienia zachowuje duszę od grzechów, bo jej
odkrywa zasadzki wrogów. Również do nabycia cnót i doskonałości wielką pomocą jest codzienny rachunek. Niech
rozum zda rachunek ze swoich myśli, czy nie były próżne, zarozumiałe, nieskromne lub złośliwe. Niech wola
odpowie za swoje chęci, zamiary i uczynki, czy nie było w nich czegoś grzesznego lub niedoskonałego, czy jakieś

przykazanie nie zostało przekroczone, jakiś obowiązek zaniedbany, jakaś chwila dnia marnie stracona. Niech
zmysły odpowiedzą, co przez dzień robiły, czy oczy nie były zbyt ciekawe, czy język nie pozwalał sobie na słowa
kłamliwe, nieprzyzwoite, obrażające lub próżne, czy uszy nie słuchały chętnie rozmów nieskromnych lub
szarpiących sławę bliźniego. Tak samo inne zmysły i członki. Jeżeli ten rachunek połączony jest z żalem, gładzi on
grzechy powszednie, daje siłę duszy i zjednuje łaski Boże, jest jakby spowiedzią duszy przed Bogiem. On też samą
spowiedź bardzo ułatwia.
Jak należy odbywać codzienny rachunek sumienia? Oto najpierw postaw się w obecności Bożej, oddaj pokłon Bogu
i podziękuj za dobrodziejstwa całego dnia. Następnie, proś Boga o światło, bo miłość własna zaciemnia wzrok
duszy, tak że albo grzechów nie widzimy, albo je za mniejsze uważamy, aniżeli są w istocie. Po trzecie, roztrząsaj
swoje myśli, słowa i sprawy, czy nie było w nich czegoś złego. Wznieś w duszy trybunał i zarządź śledztwo nad
twym życiem w kończącym się dniu. Skoro poznasz swoje upadki, upokorz się i żałuj, żeś Miłość nieskończoną
obraził, a nawet zadaj sobie pokutę, np. jakąś modlitwę, jałmużnę lub umartwienie. Wreszcie zrób mocne
postanowienie, że tych a tych grzechów i wiodących do nich okazji będziesz unikał. Wszystko zakończ
„Pozdrowieniem Anielskim”.
Można też wyobrażać sobie, że się jest na sądzie Bożym albo że jest to ostatni rachunek przed śmiercią. Gdybyś, co
nie daj Boże, w jakim dniu popełnił grzech śmiertelny, nie zasypiaj, dopóki byś nie wzbudził aktu skruchy
doskonałej, a zaraz na drugi dzień, o ile tylko można, idź do spowiedzi.
Obok rachunku ogólnego bardzo korzystny jest rachunek szczegółowy, a polega on na walczeniu przeciwko tej
wadzie, która nad nami najwięcej panuje, na ściganiu jej osobno, na opieraniu się jej bez wytchnienia przez ciągłe
czuwanie nad sobą, aby w nią nie wpaść, i przez żałosny zwrot do Boga, ile razy w nią wpadniemy. Idąc zatem za
radą świętych, odprawiaj go w ten sposób.
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