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MROKI 

GRZECHU 
 
 

OBŁUDA I FAŁSZ 
 
 Wiele uczynków może wydawać się na pozór dobrymi; i cierniowe 

krzaki mają kwiaty. (św. Augustyn) 
 
 Oszustwem jest pragnąć męczeństwa i nie znosić po chrześcijańsku 

trudów codziennego życia. 
 
 W domu zachowujecie się łagodnie tak w stosunku do krewnych jak i 

podwładnych – często ci, którzy są aniołami na zewnątrz, w domu oka-
zują się diabłami. (św. Franciszek Salezy) 

 
 Faryzeuszem można być nie tylko z pochodzenia, ale także z usposo-

bienia. (św. Grzegorz z Nazjanzu) 
 
 Chyba wstrętniejsze są te wady, które się kryją pod pozorami cnót.  

 
 Trucizny nie podaje się inaczej, tylko posmarowaną miodem, a wy-

stępki nie uwodzą w inny sposób, tylko pod pozorem i osłoną cnót. 
(św. Hieronim) 

 
 Jeżeli powiemy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i 

nie ma w nas prawdy. (św. Jan, 1 J 1, 8) 
 
 Gdybyśmy byli rzeczywiście chrześcijanami, nie byłoby żadnych po-

gan. 
 
 Nie czcij tutaj Chrystusa jedwabnymi szatami, jeżeli nie troszczysz się 

o Niego na ulicy, gdzie ginie z zimna i głodu. Bóg potrzebuje nie złotych 
kielichów, ale złotych ludzi. (św. Jan Chryzostom)  
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 Jest to starym fortelem, że prześladowca ogłasza się prześladowanym. 
(bł. Josemaria Escriva) 

 
 Są tacy faryzejscy, że gorszą się, kiedy drugie osoby powtarzają wła-

śnie to, co przedtem słyszały z ich ust. 
 
 Świętoszek ma akurat tyle wspólnego ze świętym, co dewotka z osobą 

pobożną – stanowi jego karykaturę. 
 
 Uciekajmy od tej fałszywej pokory, która nazywa się wygodą. 

 
 Złośliwy, podejrzliwy, pogmatwany, nieufny, zazdrosny... Zasługujesz 

na te wszystkie przymiotniki, choćby cię bolały. – Popraw się! Dlaczego 
to inni mają być zawsze źli..., a tylko ty dobry? (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Cięższa kara spada na fałszywego chrześcijanina niż na poganina. (św. 

Katarzyna ze Sieny) 
 
 ... szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego 

słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swo-
ich uczynków. (św. Paweł, 2 Kor 11, 14-15) 

 


