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MROKI 

GRZECHU 
 
 
 

OBMOWA I OSZCZERSTWO 
 
 Pierwszym stopniem obmowy jest obmawianie tego, kto czyni źle; dru-

gim stopniem, gorszym od pierwszego jest obmawianie tego, kto nie 
czyni ani źle, ani dobrze; trzecim, najgorszym stopniem jest obmawia-
nie tego, kto czyni dobrze. (św. Albert) 

 
 Uszy nasze nie mają zakrycia, aby wszystko słuchały; oczom Bóg dał 

powieki, a język zamknął wargami i zębami, aby jak najmniej z ust się 
wymykał. (św. Bazyli) 

 
 Słowa lekko lecą, ale ciężko uderzają i ciężkie rany zadają. (św. Ber-

nard) 
 
 Potwarz uśmierca trzy osoby jednocześnie: tego, kto ją wypowiada, 

tego, kto jej doznaje i tego, kto słucha. (św. Bernardyn ze Sieny) 
 

 Rozsądne milczenie zawsze jest lepsze, niż nierozsądne mówienie 
prawdy. 

 
 Zawód krytykowania innych jest bardzo łatwy, ale bardzo trudne jest 

poprawianie samego siebie. (św. Franciszek Salezy) 
 
 Lepiej nie zwracać uwagi na obmowy, wtedy prędzej cichną. Kto 

gniewa się na potwarze, ten pomaga swemu nieprzyjacielowi. Gdy na-
rzekasz - on się cieszy, bo wie że zadał ranę. Nie usta, ale twoje przy-
kładne życie niech obala potwarze. 

 
 Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego! Kto oczernia brata swego lub 

sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. (św. Jakub, Jk 4, 11) 
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 Najlepiej milcz, gdy oszczerca co złego wyrzeknie o tobie. Wtedy szka-

lujący speszy się, gdyż zrozumie że nim pogardzasz i sam odczuje przy-
krość, jaką ci chciał uczynić. Ty wiesz, że skrzeczenie żab blasku księ-
życa nie zmieni. (św. Ignacy Loyola) 

 
 Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje 

nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest pod-
staw. (św. Jakub, Jk 1, 26) 

 
 Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, 

pełne zabójczego jadu. (św. Jakub, Jk 3, 8) 
 
 Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich 

naszych członków tym, co bezcześci całe ciało. (św. Jakub, Jk 3, 6) 
 
 Bliźnim trzeba mówić dobrze, albo milczeć. 

 
 Obmowa oziębia serce tego, kto się jej dopuszcza i tego, kto jej słucha. 

 
 Obmawiający wykonują zawód niszczycieli słowa Bożego. (św. Jan Bo-

sko) 
 
 Jak złodziej, który wchodząc do cudzego domu, bacznie wszystko 

ogląda, aby wiedzieć co w nocy ukraść, tak samo obmawiający pilnie 
śledzi, co by ująć sławie bliźniego. (św. Jan Chryzostom) 

 
 Strzeż się sławy uwłaczać, bo ją ciężko jest wracać. (św. Jan Kanty) 

 
 Oszczerca podobny jest do gąsienicy, która pełznąc po kwiatach, zosta-

wia na nich swój śluz i je brudzi. 
 
 Język obmawiający jest jak robak, który zjada dobre owoce. (św. Jan 

Maria Vianney) 
 
 Kto się skarży i obmawia, nie jest doskonały, nie jest nawet dobrym 

chrześcijaninem. 
 
 Lepiej jest pokonać swój język niż pościć o chlebie i wodzie. (św. Jan 

od Krzyża) 
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 Czy wiesz, jaką szkodę możesz wyrządzić, rzucając kamień z zawiąza-

nymi oczami? Nawet nie wiesz, jaką szkodę, czasami niepowetowaną, 
możesz wyrządzić, mówiąc coś, co wydaje ci się błahostką, bo twoje 
oczy są związane przez lekkomyślność albo namiętność. 

 
 Dla dziecka Bożego przeciwności i oszczerstwa są jak rany żołnierza 

na polu walki. 
 

 Nazywają to różnie: donosicielstwem, plotkarstwem, skarżypyctwem, 
niedyskrecją, obgadywaniem, paszkwilanctwem, fałszywym oskarża-
niem, pokrzykiwaniem zza płotu... a czy nie jest to przypadkiem po 
prostu oszczerstwem i podłością? 

 
 Obmowa jest córką zawiści; a zawiść – ucieczką ludzi bezowocnych. 

 
 Obmowa jest jak brud, który kala i utrudnia twoje dzieło apostolskie. 

Sprzeciwia się miłosierdziu, odbiera pokój i prowadzi do utraty łącz-
ności z Bogiem 

 
 Oszczerstwo czasami wyrządza krzywdę tym, którzy go doznają... Ale 

tak naprawdę hańbę tym, którzy je rzucają i szerzą, a potem dźwigają 
ten ciężar w głębi swej duszy. 

 
 Zapewniłeś mnie, że chcesz zachować prawe sumienie. Nie zapominaj, 

że kto słucha oszczerstw bez zwalczania ich, ten zamienia się w zbior-
nik śmieci. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko 

budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. 
(św. Paweł, Ef 4, 29) 

 
 Nie mogę ścierpieć krytyki i złego mówienia o braciach. To prawda, że 

czasami bawi mnie drażnienie ich, ale obmowa przyprawia mnie o 
mdłości. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Kto nigdy nie został oczerniony, ten nie uczynił jeszcze nic dobrego. 

(bł. Rupert Mayer) 
 
 


