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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

PRZECIWNOŚCI ŻYCIOWE I UTRAPIENIA 
 
 
 Bóg, pozwalając na trudy swoich wybranych, pragnie zniszczyć w nich 

winę, coraz bardziej ich uniżyć, wystawić na próbę ich cnoty i uczynić 
z nich przykład cierpliwości. 

 
 Nieszczęścia wznoszą ducha, pobudzając do rzucenia się w boskie ra-

miona, sprawiają, że zasługujemy na dobra niebieskie i przygotowują 
nam wieczną niezmierzoną chwałę. 

 
 Trzymaj smutek z daleka od siebie jako przeciwny pokojowi. Rani cię 

boleśnie, serce gryzie niczym robak ubrania, wysusza źródło pobożno-
ści, czyni człowieka małodusznym i niezdolnym do duchowej walki – 
zadaje śmierć duszy i ciału. (św. Albert Wielki) 

 
 Żołnierz męstwo okazuje nie w pokoju, lecz na wojnie, a sługa Boży w 

przeciwnościach. (św. Alfons Maria di Liguori) 
 
 Bóg zsyła na człowieka pobożnego nieszczęścia nie dlatego, że go 

opuszcza, ale by go doświadczyć. 
 
 Człowiek bywa doświadczany, aby nie popadł w pychę. 

 
 Gdy przeciwności na nas spadną, Bóg nie zostawia nas bez pomocy. 

 
 Nieszczęście dobrego człowieka przyprowadza do opamiętania, a 

złego tym głębiej w przepaść zguby pogrąża. 
 
 Pan chłoszcze i nawiedza krzyżami swoich wybranych, a ty chcesz być 

wyjętym ? Jeżeli będziesz wyjętym od cierpień, będziesz i od nagrody. 



 - 2 - 

 
 Przeciwności są dobrodziejstwem, za pomocą którego Bóg nas do-

świadcza. Pomyślność jest darem, za pomocą którego nas pociesza. 
(św. Augustyn) 

 
 Zdun wie, jak długo winna być trzymana w piecu glina i dopóty ją w 

ogniu trzyma, dopóki nie stanie się dobrą. 
 
 Nierozważnie więc mówisz, kiedy powiadasz, że Bóg, który jest prze-

cież nieskończoną prawdą i miłością, kładzie na ciebie ciężar za wielki 
i każe ci za długo w piecu doświadczenia pozostawać. (św. Efrem) 

 
 Źle jest gdy człowiek musi znosić nieszczęścia, ale gorzej – gdy go lep-

szym nie czynią. (św. Grzegorz) 
 
 Gdy twoje boleści wielkimi ci się wydają, wznieś się duchem w górę, a 

zmaleją. Wszak góry patrzącemu na nie z wysoka wydają się małymi. 
(św. Franciszek Salezy) 

 
 Jak koło niesmarowane najgłośniej skrzypi, tak w biedzie i cierpieniu 

ten najgłośniej narzeka, kto ma najmniej namaszczenia i cierpliwości.  
 
 Pośród prób niechaj wasza dusza będzie jak słowik, który śpiewa na 

ciernistym drzewie. 
 
 W szczęściu często zapominamy o Bogu, ale w nieszczęściu szukamy u 

Niego pociechy. 
 
 W czasie suszy i w przeciwnościach miej nadzieję; w pocieszeniach i 

dostatku lękaj się; ale w jednym i drugim zawsze musisz się ukorzyć. 
(św. Franciszek Salezy) 

 
 ... w tym możemy się chlubić: w słabościach naszych (por. 2 Kor 12, 5) 

i w codziennym dźwiganiu krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. 
Łk 14, 27). (św. Franciszek z Asyżu) 

 
 Tak obżałowywać przeciwności zewnętrzne, by jednak umieć radować 

się pociechą nadziei wiekuistej. (św. Grzegorz Wielki) 
 
 Kto oddał się Chrystusowi, może zginąć, ale nie może być zwyciężony. 

(św. Hieronim ze Strydonu) 
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 Jak rola tylko wtedy plon wyda, gdy jest pokrajana pługiem i motyką, 

tak i serce ludzkie tylko pługiem boleści rozdarte – owoc cnót zrodzić 
może. 

 
 Kto musi dźwigać znaczny ciężar, a gniewnie nim potrząsa, ten sobie 

ciężaru przydaje. Najlepiej go dźwigać cierpliwie i spokojnie. (św. 
Ignacy Loyola) 

 
 Kolce, które nas teraz kłują staną się kwiatami wieczności. 

 
 Nie upadajmy na duchu w niebezpieczeństwach i trudnościach, 

módlmy się z ufnością do Boga, a On da obiecaną pomoc temu, kto pra-
cuje dla domu Jego. 

 
 To, co powinieneś znosić z koniecznością – jak krzywdę i obelgi, gorąco 

i zimno, wiatr i deszcz, znużenie itp. – ofiaruj Panu Bogu ochotnym ser-
cem, a w ten sposób stanie się cnotą i zasługą dla twej duszy. 

 
 W trudach i cierpieniach nigdy nie zapominaj, że mamy wielką nagrodę 

przygotowaną w niebie. (św. Jan Bosko) 
 
 Nikt nie powinien odczuwać obecnych ziemskich dolegliwości, skoro 

oczekuje nas niebo, niewymowne dobra i nieśmiertelne nagrody. (św. 
Jan Chryzostom) 

 
 Czasem jednak, w pewnych okresach, Bóg dopuszcza, by dusza odczu-

wała różne przejścia i cierpiała przez nie, by przez to powiększała swe 
zasługi, potęgowała jeszcze więcej swą miłość. 

 
 Lepiej być obciążonemu silnym niż swobodnemu za słabym; gdy jesteś 

obciążony, jesteś z Bogiem, twą mocą, który jest zawsze z utrapionymi; 
gdy jesteś bez żadnego trudu, jesteś z samym sobą, czyli z całkowitą 
słabością. (św. Jan od Krzyża) 

 
 Wielka i silna dusza nigdy nie padnie ofiarą smutku, nawet w chwili 

wielkiego umartwienia. (bł. Jan XXIII) 
 
 Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadną na was 

różne doświadczenia.(św. Jakub, Jk 1,2) 
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 Iluż takich, którzy daliby się ukrzyżować przed zdumionym spojrze-
niem tysięcy widzów, nie może znosić po chrześcijańsku drobnych 
ukłuć dnia powszedniego! Zastanów się więc, które bohaterstwo jest 
większe. 

 
 To wszystko, co teraz cię martwi, mieści się w uśmiechu ukazanym z 

miłości do Boga. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Mniejszym nieszczęściem jest znosić ucisk jarzma w ojczyźnie niż gi-

nąć pośród udręk wygnania. (bł. Wincenty Kadłubek) 
 
 Bóg zsyła chmury dlatego, żeby słońce żywiej jaśniało. (św. Rafał Józef 

Kalinowski) 
 
 Sług, mieszkających we Mnie, urabiam wieloma utrapieniami, aby wy-

dali większe i lepszej jakości owoce i okazali tym samym, że jest w nich 
cnota. 

 
 Trud mierzy się stosunkiem do czasu w tym życiu. A cóż jest czas? Kro-

plą wody. (św. Katarzyna ze Sieny)  
 
 Tyle utrapień w życiu, ile czasu życia – nic ponadto. (św. Katarzyna ze 

Sieny) 
 
 Nie sztuka służyć Bogu we wszystkich wygodach, ale wielka rzecz wal-

czyć z różnorodnymi trudnościami, a nie ustawać. (bł. Honorat Koź-
miński) 

 
 Bóg zsyła krzyże, ale z nich wyprowadza chwałę dla siebie i dobro dla 

nas. 
 
 Czyż nie jest pociechą w każdym strapieniu myśl, że zło przeminie a 

życie w sercu Jezusowym zamieni się wkrótce w życie wiecznej miłości 
i szczęścia? 

 
 Gdy ludzie dręczą, gdy nieszczęście prześladuje – błogosławiony, który 

umie w milczeniu cierpienie swe Bogu przedstawić. 
 
 Jak Bóg chce! Te słowa z miłością wymówione są balsamem dla duszy 

strapionej. Wymawiajcie te słowa w troskach, niepokojach, wymawiaj-
cie je też, gdy Bóg krzyż na was zsyła. (bł. Urszula Ledóchowska) 
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 Kto stara się na wszystkie sposoby uniknąć cierpień i nieuniknionych 
prób życiowych, nie ma ducha chrześcijańskiego. (św. Leopold Man-
dić) 

 
 Nie trzeba upadać na duchu z powodu trudności i prześladowań, lecz 

radować się i chwalić Boga, że staliśmy się godni cierpieć dla Jego Imie-
nia i dla Kościoła. (bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna 

przyjmuje. (św. Paweł, Hbr 12, 6) 
 
 Jeżeli udrękę znosić musimy, to dzieje się to dla naszego pocieszenia i 

zbawienia. (św. Paweł, 2 Kor 1, 6) 
 
 Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienia, ucisk czy 

prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwa czy miecz? (św. 
Paweł, Rz 8, 35) 

 
 ... mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, 

w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. (św. Paweł, 2 
Kor 12, 10) 

 
 Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle wa-

runków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i do-
znawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (św. 
Paweł, Flp 4, 12-13) 

 
 Błogosławiony Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pociesza nas w każdym 

utrapieniu. (św. Paweł, 2 Kor 1, 3-4)  
 
 Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa 

Chrystusa ! (św. Paweł, 2 Tm 2, 3) 
 
 Im więcej będziesz mieć goryczy, tym więcej otrzymasz miłości.  

 
 Nie bój się przeciwności, ponieważ kładą one duszę u stóp krzyża, a 

krzyż umieszcza ją u bram nieba, gdzie znajduje Tego, który jest zwy-
cięzcą śmierci, i wprowadza ją do wiecznej radości. 

 
 Niezaprzeczalne jest to, że dusza im milsza Bogu, tym bardziej musi 

być wystawiana na próby. Dlatego odwagi i do przodu.  
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 To przez doświadczenie Bóg przywiązuje do siebie dusze szczególnie 
przez Niego umiłowane.  

 
 Znoś utrapienia, choroby, cierpienia z miłości do Boga i dla nawrócenia 

biednych grzeszników. Podtrzymuj słabego, pocieszaj tego, kto płacze. 
(bł. Ojciec Pio) 

 
 Bez wiedzy i woli Boga nic nie przychodzi do mnie przypadkowo: 

żadne nieszczęście, żaden dopust, żadne cierpienie, żadna przeciwność 
i żadna choroba. (bł. Rupert Mayer) 

 
 Żadne dzieło duchowe nie rodzi się bez wielkich boleści. (św. Edyta 

Stein) 
 
 ... prawdą jest niezawodną, że których Bóg szczególną miłością miłuje, 

tych prowadzi drogą utrapienia i tym większego utrapienia, im więcej 
ich miłuje. (św. Teresa z Avili) 

 
 ... okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpli-

wość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, więzie-
niach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w po-
stach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, 
przez [objawy] Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie 
prawdy... (św. Paweł, 2 Kor 6, 4 – 6) 

 
 Dobrze jest mieć przykrości – to czyni człowieka bardziej uważającym 

i miłosiernym... 
 
 Bóg mocno uderzył, lecz ten cios jest ciosem miłości. (św. Teresa z Li-

sieux) 
 
 Ktokolwiek cierpi jakieś udręki lub znosi przeciwności zgodnie z wolą 

Bożą, musi całkowicie powierzyć swą duszę w ręce Boga, swego wier-
nego i godnego zaufania Stwórcy. (św. Tomasz Morus) 

 
 Bóg daje nam Matkę, najczulszą, jaką tylko można sobie wymarzyć. Stoi 

pod krzyżem. I tam właśnie, wobec umiłowanego Syna, przybiera nas 
za dzieci. Gdy więc jej podamy rękę, zaprowadzi nas do bezpiecznego i 
szczęśliwego portu. (bł. Elżbieta z Dijon) 

 
 Im trudniej, tym bardziej ufajmy Bogu. (bł. Arnold Janssen) 
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 Gdy doznajesz goryczy i przykrości, pomnij na Jezusa Ukrzyżowanego 
i milcz. Żyj w wierze i nadziei. (św. Jan od Krzyża) 

 
 Cierpienia?... Przeciwności z tego czy innego powodu?... Czyż nie wi-

dzisz, że tego pragnie twój Ojciec Bóg..., a On jest dobry... i kocha cię – 
ciebie osobiście! – bardziej niż wszystkie matki świata razem wzięte 
mogą kochać swoje dzieci. 

 
 Jeśli nastaną przeciwności, możesz być pewien, że to próba miłości 

Ojca, którą żywi do ciebie Pan. 
 
 Miłość do Boga przynagla nas do odważnego dźwigania Krzyża... do od-

czuwania na naszych barkach ciężaru całej ludzkości i do wypełniania, 
w warunkach właściwych dla naszego stanu i zawodu, zamysłów – ja-
snych i serdecznych zarazem – Woli Ojca. 

 
 Umacniaj swego ducha pokuty tak, abyś nigdy się nie zniechęcił, kiedy 

nadejdą przeciwności. 
 
 Zjednocz się z wolą Bożą... a wówczas przeciwności przestaną być 

przeciwnościami. 
 
 W obliczu cierpienia i prześladowania, pewna dusza posiadająca zmysł 

nadprzyrodzony mówiła: „Wolę, aby mnie smażono tutaj na ziemi niż 
gdyby miano smażyć mnie w czyśćcu!” (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Ci, którzy nam dokuczają, są to jakby rzeźbiarze z nieukształtowanego 

głazu podobieństwo Jezusa Chrystusa w nas wyrabiający. Dlatego na 
potwarców, oszczerców i dokuczających nam nie należy się gniewać, 
lecz bardziej ich miłować. (bł. Alfons Maria Mazurek) 

 
 Doświadczaj nas, Panie, Ty, który znasz 

wszelką prawdę, abyśmy i my poznali 
prawdę i samych siebie. 

 
 Patrzcie na Ukrzyżowanego, a cały trud 

walki wyda się wam lekki. (św. Teresa 
z Avili) 

 
 


