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MROKI 

GRZECHU 
 
 

ZAZDROŚĆ I ZAWIŚĆ 
 
 Zawistni uważają korzyść innych za swoją szkodę i sądzą, że osiągnęli 

swoje dobro, kiedy uda im się osiągnąć sukces w swoich złych zamie-
rzeniach. 

 
 Zawiść ze swoimi obmowami odbiera całą świeżość dobrym dziełom 

innych i wysusza źródła duchowego pocieszenia, które pochodzą z do-
broci Ducha Świętego. (św. Albert) 

 
 Zawiść polega na nienawidzeniu szczęścia innych ludzi. Ta przywara 

jest prawdziwie diabelska; ponieważ kiedy złośliwość cieszy się cu-
dzym nieszczęściem, zawiść boleje nad cudzym szczęściem. (św. Au-
gustyn) 

 
 Zawistne serce jest podobne do złośliwego mola, który wszystko zjada 

i obraca w popiół. 
 
 Zazdrość o pierwszeństwo się spiera. (św. Augustyn) 

 
 Gdyby nie zazdrość, śmierć nie wstąpiłaby na ziemię. (św. Bernard) 

 
 Cieszyć się z dobra, które przytrafia się innym. Jeśli budzi ono we mnie 

niezadowolenie, lub zawiść, zapamiętaj to jako przewinienie. (św. Ga-
briel od Matki Bożej Bolesnej) 

 
 Kto jest dobry, ten bliźniemu życzy dobra i z dobra bliźniego się cieszy; 

tylko źli ludzie są zazdrośni. (św. Hieronim) 
 
 Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezwład i wszelki wy-

stępek. (św. Jakub, Jk 3, 16) 



 - 2 - 

 
 Zazdrość jest pierwszym wynalazkiem szatana. (św. Jan Chryzostom) 

 
 Zawistny zawsze chce się piąć w górę; święty chce się zawsze uniżać. 

Tak zawistnik zawsze schodzi, a święty wchodzi. (św. Jan Maria Vian-
ney) 

 
 W materii zazdrości wielu doznaje udręczenia, widząc dobro duchowe 

innych... Chcieliby znaleźć uznanie we wszystkim. (św. Jan od Krzyża) 
 
 Zazdrość, ukochanie własnej chwały jest błędem. (św. Maksymilian 

Maria Kolbe) 
 
 Ostrożnie z zazdrością! To wąż, który lubi ukrywać się pod kwiatami, 

ale im lepiej się ukrywa, tym niebezpieczniejszy, tym złośliwszy, skry-
cie zadający śmierć duszy. 

 
 Ukryta zazdrość, strach, by inni nas nie przewyższali, sprawiają, że czę-

sto ludzie zamiast chwalić w innych to, co chwały jest godne, szukają 
plam na słońcu, by tym sposobem upewnić wszystkich o własnej wiel-
kości. 

 
 Zazdrość to straszna wada. Wprowadza do duszy niepokój, niechęć do 

innych, nieraz i nienawiść, pragnienie zemsty, a potem czyni zazdro-
śnika nieszczęśliwym. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Jak robak niszczy drzewo, w którym się ulągł, tak zazdrość trawi serce 

człowieka, w którym się zrodziła. (bł. Ludwik z Grenady) 
 
 Jeżeli wytniesz u korzenia wszelki cień zawiści i jeżeli szczerze bę-

dziesz cieszył się z osiągnięć innych, nie stracisz radości. 
 
 Pewien prawy człowiek tak określił zazdrość lub zawiść: „Trzeba mieć 

bardzo złą wolę, żeby mącić tak jasną wodę”. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. (św. Paweł, 1 Kor 13, 4) 

 
 Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie 

zazdroszcząc. (św. Paweł, Ga 5, 26) 
 


