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MROKI 

GRZECHU 
 
 

 
ZNIECHĘCENIE I OBOJĘTNOŚĆ 
 
 Twe serce nieczułe na nieszczęście innych nie dostrzega własnych wy-

stępków. (św. Ambroży) 
 
 Nigdy się nie zniechęcaj. Trudniej jest wyzwolić się ze zniechęcenia niż 

z grzechu. Nie niepokój się, jeżeli nie zauważysz postępów w stanie 
własnej duszy. Często Bóg pozwala na to, abyś uniknął uczucia pychy. 
On umie zobaczyć nasze postępy i policzyć każdy wysiłek. (bł. Elżbieta 
z Dijon) 

 
 Za ducha szatańskiego uważajcie niepokój, zniechęcenie, smutek, za-

wiść i zazdrość. (bł. Giuseppe Balfido) 
 
 Nie upadajmy na duchu w niebezpieczeństwach i trudnościach, 

módlmy się z ufnością, a Bóg da obiecaną pomoc temu, kto pracuje dla 
Jego sprawy. (św. Jan Bosko) 

 
 Diabeł nas dlatego wtrąca w myśli rozpaczliwe, by z nas wyrwać po-

kładaną w Bogu nadzieję, bezpieczną kotwicę podporę naszego życia, 
przewodniczkę w drodze ku niebu, zbawczynię dusz zagubionych. 

 
 Więcej niż grzech pobudza Boga do gniewu obojętność grzeszników. 

(św. Jan Chryzostom) 
 
 Dusza, która żyje obojętnie, nie myśli wcale się z tego wydźwignąć, bo 

wierzy, że jest w porządku z dobrym Bogiem. (św. Jan Maria Vianney) 
 
 Kto działa jak obojętny, jest bliski upadku. (św. Jan od Krzyża) 
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 Największe zło, jakie może zdarzyć się duszy po grzechu, to smutek. 

(św. Joanna de Chantal) 
 
 Cóż to za męka – zdeprawowany „człowiek boży”! Jeszcze większą jed-

nak męką jest widzieć „człowieka Bożego” obojętnego i światowego. 
 
 Gdyby jakiś człowiek umarł, by mnie od śmierci uwolnić! Umarł Bóg. A 

ja pozostałem obojętny. 
 
 Oto lekarstwo na twoje niepokoje: cierpliwość, czystość intencji i pa-

trzenie na rzeczy z perspektywy nadprzyrodzonej. 
 
 „To bardzo trudne!” – wołasz zniechęcony. Posłuchaj, łaska Boża wy-

starczy ci pod warunkiem, że podejmujesz walkę: potrafisz zrezygno-
wać z własnej korzyści i będziesz służył innym dla Boga pomagając Ko-
ściołowi... 

 
 Zniechęcenie jest wrogiem wytrwałości. Jeżeli nie walczysz ze zniechę-

ceniem, najpierw dotrzesz do pesymizmu, a później staniesz się obo-
jętny. Bądź optymistą. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Nie jest synem, kto bez bólu znosi nieszczęścia zbolałej matki. (bł. 

Wincenty Kadłubek) 
 
 Nie trzeba się zniechęcać, ponieważ jeżeli w duszy jest nieustanny wy-

siłek ku stawaniu się lepszym, na koniec Pan ją nagrodzi, sprawiając, 
że zakwitną w niej nagle wszystkie cnoty tak, jak w ogrodzie pełnym 
kwiatów. 

 
 Uważaj, aby się nigdy nie zniechęcać na widok otaczających cię ducho-

wych ułomności. Jeżeli Bóg pozwala ci popaść w jakąś słabość, to nie 
dlatego, że chce cię opuścić, ale dlatego, aby wlać w ciebie pokorę i 
uczynić cię bardziej uważną na przyszłość. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Obojętność, choćby i pozorna, wyziębia serce i niszczy serdeczność, tak 

koniecznie potrzebną we wspólnocie. 
 

 Och, jakże ludzie tu na ziemi są obojętni jedni wobec drugich! (św. Te-
resa z Lisieux) 

 


