
 - 1 - 

 
MROKI 

GRZECHU 
 
 
 

NIESPRAWIEDLIWOŚĆ I KRZYWDA 
 
 Kto nie broni bliźniego od krzywdy, choć może to uczynić, dopuszcza 

się takiej samej winy jak ten, kto wyrządza krzywdę. (św. Ambroży) 
 
 Jezu, jak to głęboko rani duszę, jeżeli ona stara się zawsze być szczera, 

a tu jej zarzucają obłudę i odnoszą się z nieufnością. O Jezu i Tyś był w 
takim cierpieniu, aby zadość czynić Ojcu swemu. (św. Faustyna Ko-
walska) 

 
 Niesprawiedliwy to ktoś, kto źle używa swoich dóbr albo uzurpuje so-

bie cudze dobra, albo do tego co posiada doszedł w sposób niesprawie-
dliwy. (św. Izydor) 

 
 Jakaż obraza Pana Boga i jaka krzywda dla wielu – a jakie środki uświę-

cenia dla innych – ta niesprawiedliwość, wyrządzana przez „sprawie-
dliwych”. 

 
 Kiedy prawy człowiek spotyka się z gorzką niesprawiedliwością w tym 

życiu, jakże się cieszy na myśl o wiecznej sprawiedliwości swego Boga!  
 
 Miej pewność, że jesteś człowiekiem Bożym, jeżeli znosisz niesprawie-

dliwość z radością i w milczeniu. 
 
 Przeraża myśl o krzywdzie, którą możemy wyrządzić, jeżeli z powodu 

strachu lub wstydu nie będziemy świadczyć w życiu codziennym, że 
jesteśmy chrześcijanami. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 ... wszak prawo to najsprawiedliwsze, gdy sprawców zbrodni ich wła-

sna zbrodnia zabija. (bł. Wincenty Kadłubek) 
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 Bardziej boli nawet mała krzywda wyrządzona przez przyjaciela niż 

wielki cios zadany przez nieprzyjaciela. (bł. Urszula Ledóchowska) 
 
 Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? 

(św. Paweł, 1 Kor 6, 9) 
 
 [Miłość] nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z 

prawdą. (św. Paweł, 1 Kor 13, 6) 
 
 ... wie Pan, jak pobożnych wyrwać z doświadczenia, niesprawiedliwych 

zaś jak zachować na ukaranie w dzień sądu. (św. Paweł, 2 P 2, 9) 
 
 Wiele nas kosztuje miłość nieprzyjaciół: kto kiedyś doświadczył wiel-

kiej niesprawiedliwości, ten wie, co się wówczas dzieje w sercu czło-
wieczym. (bł. Rupert Mayer) 

 
 Aby prześladowania i krzywdy wydały w duszy owoce i przyniosły jej 

pożytek, dobrze jest pamiętać o tym, że wpierw wyrządzane są one 
Bogu niż mnie. 

 
 W krzywdzie nam wyrządzonej powinna nas boleć jedynie obraza Ma-

jestatu Bożego. (św. Teresa z Avili) 
 
 
 


