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MROKI 

GRZECHU 
 
 

WINA – KARA – SĄD 
 
 Bóg czasami nawiedza zbłąkaną duszę nakazem, czasami karą, a cza-

sem cudem. (św. Antoni Padewski) 
 
 Bóg osądza; jeżeli jesteś dobry, bądź spokojny. Ale musisz się bać, jeżeli 

jesteś zły; ponieważ przed takim sędzią nic nie będziesz mógł ukryć. 
 
 Gdy Bóg woła i upomina, a człowiek słuchać nie chce, to wreszcie przyj-

dzie czas, że człowiek będzie wołał Boga, a On nie wysłucha. 
 
 Gdyby Bóg każdy grzech zaraz widocznie karał, myśleliby ludzie, że nic 

do sądu ostatniego nie odkłada; gdyby zaś tu żadnego nie karał, nie 
wierzyliby w Jego sprawiedliwość. 

 
 Jeżeli nie czynisz tego, co Bóg chce, musisz cierpieć to, czego ty nie 

chcesz. 
 
 Najlepsza kara za grzech jest utrata tego, czego się nie umiało użyć dla 

dobra. (św. Augustyn) 
 
 Duszy bliźniego nie wolno dotykać sądem naszym, bo tylko Bóg ma 

prawo ją sądzić. (św. Franciszek Salezy) 
 
 Kto nie uznaje Boga z dobrodziejstw Jego, niech Go uznaje choć z kara-

nia. (św. Hieronim) 
 
 Bóg grozi nam karą i często ją nam zsyła nie po to, by się mścić, ale by 

nas pociągnąć ku Sobie. (św. Jan Chryzostom) 
 
 Drżę na myśl o czekającym mnie sądzie Pana. 
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 Nie wiecie moi kochani, co to znaczy stanąć na sądzie Bożym w randze 

proboszcza. (św. Jan Maria Vianney) 
 
 Jak masz odwagę cieszyć się bez lęku, skoro musisz stawić się przed 

Bogiem i zdać sprawę z najmniejszego słowa i myśli? (św. Jan od 
Krzyża) 

 
 ... jedynym i prawdziwym złem jest wina, która obraża Pana. (bł. Jan 

XXIII) 
 
 Sąd okaże się straszny dla tych, którzy choć doskonale znali drogę i na-

uczali jej, i wymagali od innych, sami nią nie podążali. – Bóg osądzi ich 
i potępi własnymi ich słowami. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Jak żadne dobro nie pozostaje bez nagrody, tak żadne zło bez kary. (bł. 

Wincenty Kadłubek) 
 
 ... każda wina ma początek w woli, bez której nie byłoby grzechu.  

 
 Ludzie, odkąd zostali odkupieni Krwią mego Syna, zasługują na cięższą 

karę w porównaniu z czasami przed-Chrystusowymi. (św. Katarzyna 
ze Sieny) 

 
 Na sądzie ostatecznym ścisły zdasz rachunek z każdej chwili czasu; z 

każdej łaski otrzymanej; z każdego talentu (nie rozwiniętego!), że 
wszystkiego dobrego, coś mógł zrobić (opuszczone!): więc spokój; na 
puszczy, abyś mógł słyszeć głos Boży. (św. Maksymilian Maria 
Kolbe) 

 
 Czy to Bóg winien, że jesteśmy nieszczęśliwi? – Sami winni jesteśmy, 

bo szukamy szczęścia tam, gdzie Jezus nas uczy, że szczęścia nie ma. 
(bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Sprawiedliwość, która karze występek, nie żąda jedynie pokornego 

wyznania. Koniecznym jest, aby przestępstwo zostało poddane wyma-
ganej karze. Dopóki winny nie odpokutował występku, nie powrócił 
porządek przez niego zakłócony. 

 
 To, co najbardziej mnie przeraża, to nie rozkład naszego fizycznego 

ciała, lecz myśl, że po śmierci oczekuje nas straszny sąd Boży. 
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 Z szacunku dla prawdy, człowiek jest zobowiązany do oddawania Bogu 

należnej Mu czci, i z szacunku dla prawdy, uzna siebie samego za god-
nego tym większej kary, im większa jest jego wina. (św. Leopold Man-
dić) 

 
 ... gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość 

tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. (św. Pa-
weł, Rz 1, 18) 

 
 Grzechy niektórych ludzi są wiadome wszystkim, wyprzedzają wyda-

nie wyroku, za niektórymi zaś idą w ślad. (św. Paweł, 1 Tm 5,24) 
 
 Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bo-

wiem narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwej kary temu, kto 
czyni źle. (św. Paweł, Rz 13, 4) 

 
 Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, 

ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani 
chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa 
Bożego. (św. Paweł, 1 Kor 6, 9-10) 

 
 ... postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. (św. Paweł, Hbr 9, 

27) 
 
 Ach, biedny ten świat, Bóg długo okazywał mu cierpliwość, ale teraz 

poczyna dobywać miecza.  (św. Paweł od Krzyża) 
 
 Dziękuj i całuj serdecznie rękę Boga, który cię uderza; jest to zawsze 

ręka Ojca, który cię karze, ponieważ cię kocha. (bł. Ojciec Pio) 
 
 Rany na przemienionym ciele Chrystusa mówią nam, że wina nasza zo-

stała odpokutowana. (bł. Rupert Mayer) 
 
 Można wziąć na siebie czyjąś winę, to znaczy zaofiarować się Bogu za 

tego, na którego spaść ma kara; na pewno miłe Mu jest wszystko, co się 
czyni ze względu na Niego. (św. Edyta Stein) 

 
 ... gdy niesłusznie nas winią, nigdy nie jesteśmy bez winy; owszem, 

pełno ich mamy w sobie. Siedem razy na dzień upada sprawiedliwy 
(Prz 24, 16) i kto by mówił, że grzechu nie ma, ten kłamcą jest. (św. 
Teresa z Avili) 


