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MROKI 

GRZECHU 
 
 
 

NIEZGODA I KŁÓTNIA 
 
 Kłócić się z wyższym w hierarchii od siebie jest niebezpieczne, a z niż-

szym – hańbą. Kłócić się z głupim jest głupotą. (św. Augustyn) 
 
 Jeśli pokój czyniący nazwani są synami Bożymi, to ci, którzy sieją nie-

pokój i niezgodę, są synami szatana. (św. Grzegorz Wielki) 
 
 Zgodą najmniejsze rzeczy wzrastają, niezgoda największe i najsilniej-

sze obala. (św. Hieronim) 
 
 Strzeż się w kłótnie zachodzić, bo niemiło się godzić. (św. Jan Kanty) 

 
 Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. 

(św. Jakub, Jk 4, 2) 
 
 Skąd się biorą wojny i kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z wa-

szych żądz. (św. Jakub, Jk 4, 1) 
 
 Kiedy masz chęć kłócić się z bratem, pomyśl, że kłócisz się z członkami 

ciała Chrystusowego – i zaniechaj swego szaleństwa.(św. Jan Chryzo-
stom) 

 
 Jeżeli w rodzinach nie ma jedności, zgody i pokoju, jak możemy mieć 

cywilizowane społeczeństwo? (bł. Jan XXIII) 
 
 Nie unoś się, gdy ogarnia cię oburzenie na widok złego postępku. Za-

czekaj do dnia następnego, może dłużej. Dopiero wtedy ze spokojem i 
czystą intencją zwróć sprawcy uwagę – więcej uzyskasz jednym do-
brym słowem niż trzygodzinną kłótnią. Panuj nad sobą! 
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 Nie wdawaj się w spory. Rzadko wynikiem ich bywa światło, gdyż 

przytłumia je zapalczywość. 
 
 Taktyka tyrana polega na tym, aby kłócili się między sobą ci, którzy bę-

dąc zjednoczeni, mogliby go obalić. 
 
 Jest to stary fortel stosowany przez nieprzyjaciela przez diabła i jego 

popleczników, ażeby udaremnić wiele planów apostolskich. 
 
 Unikaj zawsze narzekania, krytyki, szemrania. ... Unikaj za wszelką 

cenę wszystkiego, co może wnieść niezgodę między braci. (bł. Josema-
ria Escriva) 

 
 Tam gdzie nie ma jedności i zgody, tam nie może być błogosławieństwa 

Bożego. (bł. Urszula Ledóchowska) 
 
 Nie zapominamy w rozmowie, że każde nasze słowo, każde zdanie 

może być powtórzone publicznie. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza wtedy, 
kiedy usiłujemy pogodzić ludzi skłóconych. (bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale ma być łagodnym 

względem wszystkich, skorym do nauczania, zrównoważonym. (św. 
Paweł, 2 Tm 2, 24) 

 
 Żeby przypadkiem nie [było wśród was] sporów, zazdrości, gniewu, 

niewłaściwego współzawodnictwa, obmów, szemrania, wynoszenia 
się kłótni. (św. Paweł, 2 Kor 12, 20) 

 

 


