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MROKI 

GRZECHU 
 
 

ZŁO I LUDZIE ŹLI 
 
 Bóg nigdy nie dopuściłby do zła, gdyby nie był dostatecznie wszech-

mocny, aby wydobyć z niego dobro. 
 
 Bóg trzyma złego na świecie, aby się poprawił, albo aby cnotliwego 

przez niego doświadczał.  
 
 Człowiek współpracuje ze złem, jeśli daje przyzwolenie na czyny złych 

ludzi. 
 
 Jeśli nie walczysz ze złem, uwierz tym, co z nim walczą. 

 
 Kto czyni zło, którego Bóg nie chce, musi cierpieć zło, którego sam nie 

chce. 
 
 Lepiej znosić złych, niż samemu być złym. 

 
 Niech ten, który złym pozostaje nie myśli, że nie ma ludzi dobrych. 

 
 Nie można złego złem zwyciężać, tylko dobrem. Kto ci uczynił źle, od-

daj mu dobrem – tak zwyciężysz zło, które ci wyrządził. 
 
 Nie zawsze nieznajomość zła jest złem. 

 
 Zły człowiek, choćby był królem, jest niewolnikiem tylu panów, ile ma 

złych namiętności. 
 
 Zły człowiek nie chce mieć prawd Ewangelii przed sobą, ale za sobą. 

Jeśli te prawdy są przed tobą, to cię prowadzą, gdy za tobą – to cię obar-
czają. 
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 Zły człowiek podwójnie jest godny pożałowania: dlatego że umiera, i 

dlatego, że umiera w grzechu. 
 
 Złym się nie podobać – wielka to jest chwała. (św. Augustyn) 

 
 Od słuchania o tym, co złe, przechodzi się łatwo do pełnienia zła. (św. 

Bazyli Wielki) 
 
 Dla kogo będzie dobry ten, kto jest zły dla siebie? (św. Bernard) 

 
 Niepokój jest największym złem, jakiego może doświadczyć człowiek 

po grzechu. 
 
 Już wielkim jest złem – nie czynić dobra. (św. Franciszek Salezy) 

 
 Nie daj do siebie dostępu złu, ani słowem, ani czynem, ani sposobem, 

ani myślą. (św. Grzegorz z Nazjanzu) 
 
 Cieszę się, gdy widzę dobrych zdrowych, a złych chorobą złożonych. 

Tamci swe zdrowie i siły na chwałę Bożą obracają, a tym choroba nie 
pozwala źle czynić i nieraz ich do Boga prowadzi. 

 
 Wielką jest sztuką nie stać się złym między złymi i nie zarazić się od 

zarażonych. 
 
 Mniej trudu wymaga od nas cnota niż występek: jarzmo Chrystusa lżej-

sze jest niż jarzmo szatana, a jednak wielu ochoczo to drugie dźwiga. 
(św. Ignacy Loyola) 

 
 Zło polega na nieposłuszeństwie wobec Boga, dobro natomiast na po-

słuszeństwie wobec Niego. (św. Ireneusz z Lyonu) 
 
 Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią 

z Bogiem. (św. Jakub, Jk 4, 4) 
 
 Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyj-

mijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc 
zbawić dusze wasze. (św. Jakub, Jk 1, 21) 

 
 Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie wi-

dział. (św. Jan 3 J 11) 
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 Nic nie może wyrządzić większej szkody, zwłaszcza młodemu człowie-

kowi, niż złe rady. 
 
 Ten, kto daje albo dostaje złe rady, staje się sługą i niewolnikiem sza-

tana. 
 
 Złym synem jest ten, kto źle mówi o ojcu swoim. 

 
 Zły jest syn, który cenzuruje prowadzenie się ojca. Złym jest też chrze-

ścijanin, który cenzuruje Papieża, który jest przecież ojcem wszystkich 
chrześcijan na całym świecie. (św. Jan Bosko) 

 
 Jest chwalebną rzeczą zło doznawać, ale naganną – czynić je. 

 
 W złe serce duch Boży nie wchodzi. (św. Jan Chryzostom) 

 
 Ludzie pragną wojny z otwartymi oczyma, na złość wszystkim przenaj-

świętszym prawom. Dlatego jest tak bardzo poważna. 
 
 Wojna jest jedną z najstraszliwszych sankcji. Nie pragnie jej Bóg, ale 

ludzie, narody, państwa poprzez tych, którzy je reprezentują. (bł. Jan 
XXIII) 

 
 Poważnym złem jest mieć na celu bardziej Boże dobra niż samego 

Boga: modlitwę i odosobnienie. (św. Jan od Krzyża) 
 
 Minęło dwadzieścia wieków, a codziennie powtarza się ta scena: nadal 

osądzają, biczują i krzyżują Mistrza... I to wielu katolików przez swoje 
czyny i słowa nadal krzyczy: Jego? Nie znam Go! 

 
 Nie możesz rujnować swoim niedbalstwem lub złym przykładem – 

dusz swoich braci – ludzi. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Kto, mogąc zapobiec złu, nie zapobiega, zda się godzić na wszystko. 

 
 Nie godzi się, żeby zdrajcy z powodu zdrady cieszyli się poważaniem, i 

byłoby bardzo smutne i bardzo niesprawiedliwe, gdyby uszczęśliwiała 
ich nagroda za wiarołomstwo. 

 
 Wielką niegodziwością jest zdobywać powodzenie niegodziwymi tar-

gami. (bł. Wincenty Kadłubek) 
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 Zło, które widzisz w bliźnim, zwalczaj jednocześnie w sobie i w bliź-

nich, w duchu prawdziwej pokory. 
 

 Wszelkie zło wypływa z nieposłuszeństwa. (św. Katarzyna ze Sieny) 
 
 Zło postępuje głośno, a dobro w cichości się spełnia. (bł. Honorat Koź-

miński) 
 
 Często zło pochodzi ze zbyt wielkiego liczenia się z tym, co świat powie. 

 
 Zły duch najbardziej boi się świętego wesela. (bł. Urszula Ledóchow-

ska) 
 
 Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bez-

prawia. (św. Paweł, Kol 3, 25) 
 
 Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić 

dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich! (św. Paweł, 1 Tes 5, 15) 
 
 I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotykają 

prześladowania. Tymczasem źli ludzie i zwodziciele będą się dalej po-
suwać ku temu, co gorsze, błądząc i (innych) w błąd wprowadzając. 
(św. Paweł, 2 Tm 3, 12-13) 

 
 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (św. Paweł, Rz 12, 

21) 
 
 Zło nie mogłoby opanować człowieka, gdyby nie miało w nim punktu 

zaczepienia. Poddany próbie człowiek ma wolność wyboru. 
 
 Zło jest ogniem pożerającym. Gdyby zostało u siebie, musiałoby samo 

siebie zniszczyć. (św. Edyta Stein) 
 
 ... zło, gdy raz się zakradnie, bardzo trudno daje się wyrugować, bo nad-

użycie szybko zamienia się w nałóg i jakby w drugą naturę. (św. Te-
resa z Avili) 

 
 Każde zło więcej szkodzi temu, kto je popełnia, niż temu, kto je znosić 

musi. 
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 Najwyższe zło nie może istnieć, bo choć zło zawsze pomniejsza dobro, 

nigdy jednak nie może go całkowicie pochłonąć. 
 
 Zło, które polega na braku w działaniu, zawsze wywodzi się z braku w 

samym czynniku działającym. 
 
 Zło polega na tym, iż jakiejś rzeczy brak dobra. (św. Tomasz z 

Akwinu) 
 
 Niepodobna poprawić kapłanów zatwardziałych w złu, bo zły ksiądz 

prawie nigdy się nie nawraca. Chcąc więc znaleźć środek do odrodze-
nia kleru, trzeba zacząć od tych, którzy mają przyjąć kapłaństwo, a nie 
od tych, którzy już są wyświęceni. (św. Wincenty a Paulo) 

 
 
 

 


