
Grzechy główne - rachunek sumienia – zazdrość 
 

Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Jk 3,16 

  

7 grzechów głównych - korzenie zła 

Wady, albo grzechy główne, to złe skłonności, które zostały utwierdzone w naszym wnętrzu. 
Są one przyczynami grzechów zewnętrznych, które popełniamy. Można je porównać do 
korzeni drzewa, których nie widać, ale to właśnie z nich wyrastają wszystkie grzechy, czyli 
złe owoce zewnętrzne. Naszym zadaniem jest rozpoznać wady główne  
i walczyć z nimi, czyli podcinać te korzenie. Pytania w rachunku sumienia pomogą Ci 
rozpoznać twoje grzechy główne. Dziś przyglądamy się zazdrości: 
 

Zazdrość 
 

• zazdrość to rodzaj głębokiego smutku, który odczuwamy na widok dobra, które 
zauważyliśmy u innych, 

• zazdrość jest to skłonność do smucenia się z dobra bliźniego, jakoby ono naruszało naszą 
wyższość, 

• objawia się w przykrości, jakiej zazdrosny doznaje słysząc, jak chwalą innych, 

• zazdrość: sprzeciwia się miłości bliźniego, pobudza do nienawiści, prowadzi do rozterek, 
pociąga do gonienia za zaszczytami, wprowadza zamieszanie do duszy, 

• środki zaradcze przeciw zazdrości: gardzić uczuciami zazdrości, odwrócić od nich uwagę, 
radować się w czyjegoś dobra, dążyć do dobra dla chwały Bożej. 

 

 
Zazdrośnik jest jak pies w truskawkach: sam nie zje, a innemu nie da.  

Z powodu tego grzechu wielu ludzi poniosło szkodę, a nikt nie zyskał. Zazdrośnik musi 

wszystko mieć, być zawsze pierwszy i zawsze najlepszy. Jeśli nie jest, biada lepszym. 

 

Z powodu zazdrości: 

• Obraziłem się - na Kamila-bo do pięt mi nie dorasta, a w szkole chwalą tylko jego; 

lizus jeden 

• Zrobiłem awanturę - bo Kaśka mówiła, ze będzie tylko moją przyjaciółką, teraz gada 

z Krzyśkiem 

• Życzyłem nieszczęścia - Andrzejowi - bo zadziera nosa; jeśli się dorobię, to taki 

komputer kupię, ze mu oko zbieleje 

• Poskarżyłem się - wychowawczyni, że Adam ściągną ł- dlaczego tylko ja mam mieć 

najgorsze oceny 

• Nie pomogłem - Marcie nadrobić zaległości -jest szansa, że się wysypie na matmie, 

zresztą jak byłem chory, nikt mi nie pomógł 

 
 
 



 
Zazdrość (zawiść) 

 

• Czy zazdroszczę innym dobra? 

• Czy czuję się nieswojo lub czy jestem zmartwiony, gdy innym powodzi się dobrze  
(gdy awansują, bogacą się, są zdrowi, zarabiają pieniądze itp.)? 

• Czy cieszę się, gdy komuś „potknęła się noga”? 

• Czy obmawiam innych ludzi lub rzucam oszczerstwo? 

• Czy wymyślam nieprawdziwe historie o tych, którym się powodzi? 

• Czy sieję intrygi wśród ludzi? Czy rozgłaszam potknięcia bliźnich? 

• Czy pożądam rzeczy, które należą do innych? 

• Czy oceniam innych? 

• Czy niszczę reputację drugiego człowieka poprzez plotki? 

• Czy powtarzam oskarżenia, które mogą być nieprawdą, czy wyolbrzymiam? 

• Czy dochowuję tajemnicy? 
 
 
NA ZAZDROŚĆ NAJLEPSZE SĄ WDZIĘCZNOŚĆ I ŻYCZLIWOŚĆ. GDY SIĘ NIMI PODZIELISZ NA 

PEWNO CI ICH NIE UBĘDZIE! 

 

 

 

 

 

 


