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MROKI 

GRZECHU 
 
 
 

LENISTWO I BEZCZYNNOŚĆ 
 
 Wiele zasadzek czyha na dobrych, a ciężki jest sen ciała; skoro zaś duch 

poczyna zasypiać, traci świeżość cnoty. (św. Ambroży) 
 

 Bezczynność podaje się za uwielbienie spokoju. 
 
 Jeśli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę. (św. Augustyn) 

 
 Nie ma rzeczy cenniejszej od czasu, ale też nie ma rzeczy tak mało sza-

nowanej i bardziej pogardzanej niż czas. (św. Bernard) 
 
 Strzeżcie się, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, ponieważ 

wtedy szatan zwykł najbardziej atakować. 
 
 Nie czas na spanie, ponieważ raj nie jest dla leniuchów. (św. Filip Ne-

reusz) 
 
 Pokusa nigdy nie ma wobec nas takiej siły, jak wtedy, gdy pozostajemy 

w bezczynności. 
 
 Och, jakimże jest wyrzutem sumienia w chwili śmierci wspomnienie, 

że naszym zaniedbaniem unicestwiliśmy pomoc zesłaną nam przez 
Boga dla naszej doskonałości! (św. Franciszek Salezy) 

 
 Niemało jest tych, którym zły duch wydziera z serca chęć nauki, aby i 

świeckich rzeczy nie widzieli i do wzniosłości duchowych nie dorośli. 
(św. Grzegorz Wielki) 

 
 Bądź zawsze czymś pożytecznym zajęty, to nie będziesz miał czasu słu-

chać pokus diabelskich. (św. Hieronim) 
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 Koronę chwały cnota wysoko umieściła; leniwiec próżno do niej wzdy-

cha, bo sama na głowę mu nie spadnie. Ten ją otrzyma, kto w cnocie 
wytrwa do końca. 

 
 Jak rdza żelazo, tak lenistwo niszczy człowieka. (św. Ignacy) 

 
 Bezczynność jest największym wrogiem, z którym musisz nieustannie 

walczyć. 
 
 Bezczynni na koniec życia odczują wielki wyrzut sumienia z powodu 

straconego czasu. 
 
 Jeżeli jesteśmy zajęci, szatan nigdy nas nie zwycięży. Czeka, aby nas za-

atakować, kiedy jesteśmy bezczynni.  
 
 Kiedy widzimy kolegę trwającego w bezczynności, natychmiast się o 

niego boimy: jego cnota nie jest bezpieczna. 
 
 Nic bardziej nie męczy skazanych w piekle, niż myśl, że przeżyli w bez-

czynności ten czas, który Bóg dał im, aby osiągnęli zbawienie. 
 
 Pracować tyle, na ile pozwala zdrowie, nie więcej; ale niech każdy 

strzeże się bezczynności. 
 
 Unikajcie bezczynności i bezczynnych, pracujcie według waszego 

stanu; kiedy jesteście bez pracy, zagraża wam grzech. Bezczynność 
uczy nałogów. (św. Jan Bosko) 

 
 Jak na roli leżącej ugorem bujne zielsko rośnie, tak dusza próżniaka po-

rasta złem. (św. Jan Chryzostom) 
 
 Bezczynność jest czymś niepojętym dla człowieka o duszy apostolskiej. 

 
 Jeżeli tracisz godziny i dni, jeżeli zabijasz czas, otwierasz furtkę dla sza-

tana. Postępujesz tak, jakbyś mu sugerował: „Proszę bardzo, czuj się tu 
jak u siebie w domu”.  

 
 Niechęć, bierność, zwlekanie w wykonywaniu zadań szkodzą pracy 

apostolskiej, a sprawiają zadowolenie wrogom. 
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 Nie myl spokoju z lenistwem, niedbalstwem, z opóźnianiem w podej-
mowaniu decyzji, bądź obecny w studiowaniu ważnych problemów. 

 
 Nie rozumiem, jak możesz nazywać się chrześcijaninem, prowadząc 

bezużyteczne życie lenia. Czy zapomniałeś o pełnym trudu życiu Chry-
stusa? 

 
 Ucz się. Ucz z uporem. Jeżeli masz być „solą ziemi i światłem”, potrzeba 

ci wiedzy i znajomości zawodu. A może myślisz, że na lenia i wygodni-
sia wiedza spłynie, jak natchnienie? 

 
 Walcz z tą słabością, która cię czyni leniwym i odprężonym w ducho-

wym życiu. Strzeż się, bo może to być początek twojej obojętności... a 
jak mówi Pismo, obojętnych Bóg odrzuci. (bł. Josemaria Escriva)  

 
 Gnuśne lenistwo wzbudza większą odrazę niż sama bezczynność. (bł. 

Wincenty Kadłubek) 
 
 Pług nieczynny rdzą się pokrywa. A rdza osłabia i niszczy. (bł. Urszula 

Ledóchowska) 
 
 Ileż to chwil przepada na próżno, gdy myślimy o byle czym, o rzeczach 

próżnych, a czasem nawet sami nie wiemy o czym. (bł. Jerzy Matule-
wicz) 

 
 Kiedy na próżno marnujesz czas, lekceważysz dary Boże, teraźniej-

szość, którą On, nieskończenie dobry, powierza twojej miłości i hojno-
ści. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Ten, co robi wiele hałasu, nie zawsze ma też więcej ducha i siły. (bł. 

Rupert Mayer) 
 

 


