Początkiem pychy człowieka jest odstępstwo od Pana.
(Syr 10,12)

Pokora czyni ludzi podobnymi do aniołów,
pycha przemienia aniołów w szatanów.
(św. Augustyn)

Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę.
(Jk 4, 6)

Pycha i pokorze odmawia prawa do skromności.
(Teofil Janicki)

Pycha
Chodzi Pycha, nadyma się
Pod boki, ważna, trzyma się
Wzrostu w Pysze łokieć i ćwierć,
A czapka na niej jak żerdź,
Brzucho w perłach, klejnotach,
Zadek cały ze złota
A i poszłaby pycha do ojca matki,
To wrota nie bielone!
Pomodliłaby się pycha w kościele,
To jej nie zamiecione.
Patrzy Pycha: Tęcza na niebie
Zawróciła, powiedziała:
„Nie będę się tak schylała!...”
JULIAN TUWIM

Pycha jest obmierzła Panu i ludziom
(Syr 10, 7)

Pokora i wstyd po popełnieniu grzechu bardziej są miłe Bogu,
niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku.
(św. Augustyn)

…kto z pysznym przestaje – do niego się upodobni.
(Syr 13, 1)

Pyszny i łakomy
nigdy nie ma spokoju.
(Tomasz a Kempis)

Nie chlub się ubraniem, które cię okrywa
(Syr 11, 4)

Im pyszniejszym jest człowiek,
tym bardziej razi go pycha innych.
(niemieckie)

Gdy już b ł y s z c z y s z,
nie staraj się innych oślepiać.
(Teofil Janicki)

…początkiem pychy – grzech.
(Syr 10, 13)

Pycha jest siłową odmianą dumy.
(Antoni Regulski)

Cogito ergo sum – zadumał się szympans.
(Teofil Janicki)

PSALM 52
Quid gloriaris in malitia, qui potens es
Co się chlubisz, niewstydliwy,
Z niecnot swoich? Jest Bóg żywy,
Który świat i ludzkie rzeczy
Ustawicznie ma na pieczy.
Myśli twoje są zdradliwe
I postępki niewstydliwe;
Język ostrej brzytwie równy
Nieprzyjaciel dobrym główny.
Niecnotę cnocie przekładasz,
Imo prawdę kłam powiadasz;
A cokolwiek ludzi gubi,
To samo twe ucho lubi.

Pycha spycha w pogardę.
(Teofil Janicki)

Przeto cię też Bóg na ziemi
Nie ścierpi między żywemi,
Ale cię i z domem twoim
Wykorzeni w gniewie swoim.
A dobrzy patrząc z daleka
Na upad złego człowieka
Będą się tym więcej bali,
Ale będą się i śmiali.
"Otóż - rzeką - on, co w złocie
I co ufał w swej niecnocie,
A w Bogu nie kładł nadzieje,
Dziś widzim, co się z nim dzieje."
A ja jako osobliwy
W domu Pańskim krzak oliwy
Kwitnąć będę, bom na wieki
Wdał się do Pańskiej opieki.
Miej dziękę, dobrych obrońca
A złych skaźca! Ja do końca
Chcę czekać Twej łaski świętej,
U Twych wiernych zawżdy wziętej.
Jan Kochanowski

Popatrz, tyle świateł, a ciemnota kwitnie.
(Antoni Regulski)

Gaśniesz nadęta pycho człowiecza,
którą maleńki wirus uczłowiecza.
(Teofil Janicki)

zdjęcie: pw

Miej o sobie dobre mniemanie,
lecz w pychę nie wpadaj!
(św. Grzegorz z Nazjanzu)

PSALM 53
Dixit insipiens in corde suo: non est Deus
Głupi mówi w sercu swoim:
"Nie masz Boga, przecz się boim?"
W tymże cnota zgasła błędzie,
A nierządu pełno wszędzie.
Pan z niebieskich wysokości
Pojźrzał na ziemskie niskości:
Był li by gdzie rozum cały
Albo kto na Boga dbały.

Hałas zawsze, choć bezwiednie,
pochodzi z pragnienia oznajmienia wszystkim:
To ja!
(św. Urszula Ledóchowska)

Nie mógł ujźrzeć i jednego,
Tak się wszyscy jęli złego;
Wszyscy Boga zapomnieli,
Dosyć by się sprzysiąc mieli.
Tedy się już nie uznają,
Którzy w złościach rozkosz mają,
Którzy brzuchy swe niezmierne
Tuczą jedząc ludzi wierne?
Nigdy nie wzywali Boga,
Przeto przyjdzie na nie trwoga:
Choć nie będzie nic strasznego,
Będą się bać cienia swego.
Pan niebieskich wysokości
Zetrze ich przeklęte kości;
Będą wstydem ogarnieni,
Bo u Pana są wzgardzeni.
Gdzież to ta pożądna zorza
Wyniknęła rychło z morza,
Gdy też nas z ciężkiej niewoli
Pan nasz i Bóg nasz wyzwoli!
Jan Kochanowski

Kto się sam podoba sobie, ten nie podoba się Bogu.
(św. Augustyn)

Są tacy, że nawet Konie Apokalipsy
zaprzągają do swojej bryczki.
(Teofil Janicki)
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Niektórzy kują podkowy szczęścia
dla własnej aureoli.
(Teofil Janicki)

Duma to też pycha –
tylko o tercję subtelniejsza.
(Antoni Regulski TChr)
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