
Możemy ją zdefiniować jako nieuporządkowaną chęć 
wywyższania samego siebie. Mędrzec Syrach zauważa, że jest 
ona wstrętna dla Pana i dla ludzi (por. Syr 10,7). W jaki sposób 
manifestuje się pycha? Chociażby przez to, że przypisujemy sobie 
to, co nie jest nasze, nie należy do nas. Św. Paweł zapyta: „Cóż 
masz, czego byś nie otrzymał?” (1Kor 4, 7). A zatem pycha może 
przejawiać się również w błędnym mniemaniu o sobie, o swoich 
zdolnościach, w przesadnym ocenianiu i docenianiu siebie 
samego. Pycha powoduje wzrost przesadnej czci wobec siebie 
samego i jednocześnie pogardę wobec innych. Przypomina się 
nam zachowanie pysznego faryzeusza w świątyni (por. Łk 18, 10). 
Pycha jest grzechem bardzo niebezpiecznym. Nie przez przypadek 
wymieniana jest jako pierwsza. Św. Jakub podkreśla, że „Bóg 
sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę” (Jk 4, 6). Św. 
Tomasz z Akwinu zauważy, że o ile poprzez inne grzechy człowiek 

oddala się od Boga na skutek niewiedzy, słabości, czy pragnienia innych dóbr, o tyle poprzez pychę oddala się 
od Niego, ponieważ nie chce poddać się Bogu ani Jego przykazaniom. Jest ona grzechem ciężkim, 
przejawiającym się w buncie przeciw Bogu i w postawieniu w Jego miejsce siebie samego. Grzech pierwszych 
rodziców polegał właśnie na tym. 
Pycha jest przyczyną wielu wad. Jej córkami są: zarozumiałość, przesadna ambicja, próżność, chełpliwość, 
stawianie siebie w centrum zainteresowania, tendencje do kłótni i postawienia za wszelką cenę „na swoim”. 
Środkami zaradczymi przeciw pysze są takie cnoty jak: pokora, rozpoznanie własnej małości i skończoności, 
trzeźwe spojrzenie na siebie, poznanie siebie samego, służba bliźniemu.  
 
Pycha każe ci udawać, że jesteś kimś innym. To przez nią niektórzy boją się spowiedzi - Co o tobie ksiądz 
pomyśli? - sączy ci do ucha. - przecież z ciebie taki porządny człowiek. Nie wypada, żebyś przyznawał się do 
tych świństw - przymila się. Nie słuchaj tego. Ściągnij te głupią maskę z twarzy i powiedz sobie prawdę: „Nie 
jestem porządnym człowiekiem". Świetnie. Teraz Bóg będzie miał co ci przebaczyć. 
 
Z powodu pychy: 
 
Kłamałem - żeby ktoś nie poznał, do czego jestem zdolny 
Poniżałem innych - wtedy sam wyglądam na lepszego 
Udawałem skromnego - żeby powiedzieli o mnie: „Patrzcie jaki skromny" 
Osądzałem innych - bo wiem jacy powinni być 
Odmawiałem przyjęcia pomocy - bo sam wszystko wiem i umiem najlepiej 
Nie modliłem się - bo sam sobie poradzę, a dziękować nie mam za co 
NA PYCHĘ NAJLEPSZA JEST PRAWDA. NIE PRAWDA O INNYCH, ALE PRAWDA O TOBIE! 

Rachunek Sumienia – konkretne pytania: 

Czy ufam Bogu bardziej niż sobie? 
Czy potrafię przyznać się do swoich słabości? 
Czy osądzam innych w myślach i słowach? 
Czy obmawiam, wyciągam ciemne strony innych? 
Czy jestem uparty? Czy się obrażam szybko?  
Czy jestem arogancki? 
Czy szufladkuję ludzi na lepszych i gorszych? 
Czy jestem zadufany w sobie? 
Czy przechwalam się (swoją urodą, wiedzą, talentami itp)? 
Czy do wszystkiego dodaję swoje uwagi? 
Czy lubię się pokazywać, zabiegając o to, by inni mnie podziwiali? 
Czy nie jestem zbyt ciekawski? 



Czy gardzę biednymi, sierotami, uciekinierami i innymi ludźmi? 
Czy gardzę innymi i potępiam ich, ponieważ są grzesznikami? 
Czy wynoszę się ponad innych w myślach, mowie i czynie? 
Czy jestem posłuszny Bogu, Kościołowi, przełożonym? 
Czy przesadnie mówię o swoich pracach, trudnościach? 
Czy jestem niecierpliwy w przyjmowaniu przeciwności? 
Czy uniewinniam się z każdej krytyki? 
Czy ustawicznie jestem niezadowolony ze wszystkiego i wszystkich? 
Czy udzielam rad innym, ale sam ich nie przyjmuję od drugich? 
 
Wskazówki 
➢ osoby początkujące w życiu duchowym zupełnie nie zdają sobie sprawy z własnej pychy, dlatego trzeba 

ich pouczyć o objawach pychy, żeby w rachunku sumienia uczyły się je rozpoznawać, 

➢ człowiek pyszny zapomina, że Bóg jest dawcą wszystkich darów i zaczyna sobie samemu je przypisywać, 

zaprzecza że Bóg jest początkiem i celem życia 

➢ pycha to nieuporządkowana miłość samego siebie i stworzeń, jest to rodzaj bałwochwalstwa, gdyż 

człowiek uważa siebie za boga, jako źródło i cel wszystkiego, 

➢ główne postacie pychy (odrzucenie Boga, ateizm, życie bez Boga z odrzuceniem Jego praw, przypisywanie 

sobie dobra i łaski pochodzące od Boga, nie widzenie sowich wad i grzechów, osądzanie innych, 

potępianie, duch krytycyzmu u zrzędzenia, pragnienie bycia chwalonym podziwianym, szukanie tylko 

własnego dobra kosztem innych, zniechęcenie sobą) 

➢ wady pochodzące z pychy (zarozumiałość, niezdrowa ambicja, próżność – złe pragnienie czci u innych, 

chełpliwość, żądza popisania się przed innymi, obłuda), 

➢ złość pychy: chcieć być niezależnym od Boga i nieposłusznym to grzech ciężki, kto uznaje Boga i szanuje 

Go zwykle popełnia grzechy powszednie, 

➢ pycha prowadzi do strasznych skutków: wojny, przemoc, gwałty, 

➢ pycha jest głównym wrogiem doskonałości: pozbawia nas licznych łask i zasług, 

➢ pycha jest źródłem licznych grzechów osobistych (niszczy wieź z Bogiem, niszczy relacje w rodzinie, między 

przyjaciółmi), 

➢ pycha jest przyczyną nieszczęścia dlatego, kto jej ulega (niszczy od wewnątrz), 

 

Środki zaradcze przeciw pysze 

• uznanie Boga z Twórcę wszelkiego dobra, 

• myśleć o sobie: jestem niczym – jestem bytem przypadkowym, kruchym, a więc zależnym od Boga, 

• myśleć o sobie: nic nie mogę sam z siebie, 

• myśleć o sobie: nie mam żadnej wartości sam z siebie, 

• myśleć o sobie: jestem grzesznikiem 

 

 


