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MROKI 

GRZECHU 
 
 
 

POCHLEBSTWA I POCHWAŁY 
 
 Chwała niegodziwców im bardziej się wynosi, tym jest mniej stabilna. 

(św. Antoni) 
 
 Jak przyjaciele pochlebcy psują, tak kłótliwi nieprzyjaciele bardzo czę-

sto przyczyniają się do poprawy. 
 
 Unikaj pochlebstwa; bądź naiwny jak gołębica i sprytny jak wąż; nie z 

chęci szkodzenia innym, ale z chęci zabezpieczenia się przed tymi, któ-
rzy mogą zaszkodzić tobie. 

 
 Próżni są ci, którzy sami się chwalą; próżnymi stają się ci, których dru-

dzy chwalą. (św. Augustyn) 
 
 Każdy pochlebca to skorpion: nie ma się czego obawiać jego głowy, ale 

strzeżcie się jego ogona. (św. Bernard) 
 
 Jakże piękna jest pochwała spontaniczna. Jakże zniekształcona, kiedy 

się jej domaga i żąda. 
 
 Pochwały są słodką i nieznaną trucizną. Och, ileż to razy zabiły cnotę i 

pobożność największych świętych! (św. Franciszek Salezy) 
 
 Więcej szkody przynosi gładki język pochlebcy, niż ostry język prześla-

dowcy. (św. Hieronim) 
 
 Jestem obojętny na pochwały i krytyki, ponieważ jeżeli mnie chwalą, 

mówią to, kim powinienem być; jeżeli mnie krytykują, mówią to, kim 
jestem. 
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 Pochwały ludzi nie są nic warte, czynią was jedynie próżnymi i wynio-

słymi. 
 
 Nie uważajcie za przyjaciół tych, którzy przesadnie was chwalą. (św. 

Jan Bosko) 
 
 Dusza lubuje się często w pochlebstwach i próżnych pochwałach, a to 

wszystko jest oszustwo i próżność... (św. Jan od Krzyża) 
 
 Gdybyś się dobrze znał, cieszyłbyś się pogardą, a płakałoby twoje serce 

słysząc pochwały i pochlebstwa. 
 
 Jest nietaktowne, dziecinne i głupie mówienie miłych rzeczy o innych 

lub wychwalanie cnót w obecności zainteresowanych. 
 
 Kiedy słyszysz oklaski uznania, spraw, aby w twoich uszach za-

brzmiały również śmiechy, które wzbudziły twoje niepowodzenia. 
 
 Unikaj tego śmiesznego pochlebstwa, które czasami może w sposób 

nieświadomy okazujesz przełożonemu, stając się stałą tubą jego gu-
stów lub jego poglądów na sprawy bez większego znaczenia. (bł. Jose-
maria Escriva) 

 
 ... niebezpieczna rzecz chwały swej słuchać z ust drugich. Obiera z ro-

zumu. Gdy zaś drudzy chwalą, grzechy sobie kładźmy przed oczyma i 
tak każdej chwały niegodnymi się być osądzimy i stąd okazję do za-
wstydzenia się i poniżenia brać będziemy. (św. Maksymilian Maria 
Kolbe) 

 
 Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem 

przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. (św. Łukasz, Łk 6, 26) 
 
 Tylko Bogu dawaj pochwały, a nie ludziom, czcij Stwórcę, a nie stwo-

rzenie. W czasie swojego życia umiej podtrzymywać gorycz, aby móc 
uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Byłoby lepiej, żeby rzucono nas na rozżarzone węgle ze związanymi 

rękami i nogami, niż abyśmy robili coś w celu otrzymania pochwały od 
ludzi. (św. Wincenty a Paulo) 

 


