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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 
 

SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 
 Ciesz się, bo Bóg jest cierpliwy i miłosierny. Jeżeli cieszysz się z miło-

sierdzia Pana, niechaj tej radości równa się lęk przed sprawiedliwością 
Bożą. 

 
 Człowiek jest wrogiem sprawiedliwości, jeśli powstrzymuje się od 

grzechu tylko z obawy przed karą. 
 

 Człowiek sprawiedliwy jest skazany w tym ciele na walkę, a nie na zwy-
cięstwo. 

 
 Niech zginie świat, byleby stało się zadość sprawiedliwości. 

 
 Nie jest wielką zasługą obawiać się kary, ale jest wielką cnotą kochać 

sprawiedliwość. 
 
 Nienawidzi się grzechu, tylko o ile się kocha sprawiedliwość. 

 
 Trzeba kochać sprawiedliwość i dla niej pracować, choćby narażając 

się na cierpienie. 
 
 Wszechwładna sprawiedliwość Boża nawet złych rzeczy używa dla do-

bra. (św. Augustyn) 
 
 Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny; ludzie zaś mówią wiele o miłosier-

dziu, a zapominają o sprawiedliwości Jego. (św. Bazyli Wielki) 
 
 Napisz: nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na 

oścież drzwi miłosierdzia Mojego. 
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 Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez 

drzwi sprawiedliwości Mojej. (Z objawień św. Faustyny Kowalskiej) 
 

 Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potę-
pić. (św. Jakub, Jk 4, 12) 

 
 ... każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. (św. Jan, 1 J 

2, 29) 
 
 Sprawiedliwy nich jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj 

się jeszcze uświęci. (św. Jan, Ap 22, 11) 
 
 Kiedy zdają ci raport na temat kogoś, postaraj się dobrze naświetlić 

sprawę, zanim wydasz wyrok. Często będą ci mówić rzeczy, które wy-
dają się belkami, a są jedynie słomkami. (św. Jan Bosko) 

 
 Sprawiedliwość jest wielkim i wybornym dziełem. (św. Jan Chryzo-

stom) 
 
 Przy rozwiązywaniu problemów starać się nigdy nie przesadzać ze 

sprawiedliwością do tego stopnia, by zapomnieć o miłości.. 
 
 „Przyjdzie sądzić żywych i umarłych” – modlimy się w Credo. Nigdy nie 

trać z oczu tego Sądu, tego wymiaru sprawiedliwości i tego Sędziego. 
(bł. Josemaria Escriva) 

 
 Sprawiedliwość jest mścicielką oszczerstwa, a umiarkowanie nakazuje 

zgodę. (bł. Wincenty Kadłubek) 
 
 Sprawiedliwość bez miłosierdzia byłaby raczej niesprawiedliwością 

niż sprawiedliwością; miłosierdzie zaś bez sprawiedliwości byłoby 
jakby przyłożeniem balsamu do rany, którą należało przypalić ogniem. 

 
 Życie doczesne jest okresem miłosierdzia, po śmierci nastąpi era spra-

wiedliwości. (św. Katarzyna ze Sieny) 
 
 Pan Bóg jest miłosierny, nieskończenie miłosierny, a nawet też i spra-

wiedliwy, i to nieskończenie sprawiedliwy tak, ze nawet najdrobniej-
szego grzechu znieść nie może i pełnego za nie zadośćuczynienia wy-
magać musi. (św. Maksymilian Maria Kolbe) 
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 Na szali sprawiedliwości najbardziej zaważą uczynki, ofiary, modlitwy, 

które noszą jako adres te słowa: Dla Boga samego! (bł. Urszula Le-
dóchowska) 

 
 Słusznie święty Paweł zachęca nas, abyśmy położywszy fundament 

prawdy, przywdziali sprawiedliwość i zabezpieczyli się nią jak pance-
rzem przeciwko atakom pychy. (św. Leopold Mandić) 

 
 Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i 

prawda. (św. Paweł, Ef 5, 9) 
 
 ... wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia. 

(św. Paweł, Rz 6, 19) 
 
 Straszliwa jest sprawiedliwość Boga. Ale też nie zapominajmy, że nie-

skończone jest Jego miłosierdzie. (bł. Ojciec Pio) 
 Nie ma miłości, której nie towarzyszyłaby sprawiedliwość i która nie 

pozwoliłaby robić nam to, co w ramach rozsądku jest możliwe. (św. 
Wincenty a Paulo) 

 
 Sprawiedliwość, jakby wierna towarzyszka życzliwości, sprawia, że 

kochamy tych, których uważamy za podobnych nam. (św. Ambroży) 
 
 Czyż sprawiedliwość jest różnoraka i zmienna? Nie. Lecz czasy, nad 

którymi panuje, nie jednakim torem biegną. (św. Augustyn) 
 
 Wtedy rzeczywiście panuje pokój i sprawiedliwość, gdy nie tylko ni-

komu z ludzi nic złego nie czynimy, ale również kiedy usiłujemy nieść 
pomoc, gdziekolwiek byśmy mogli. (św. Cezary z Arles) 

 
 Cokolwiek ofiaruje się Bogu ponad sprawiedliwość, nie powinno prze-

szkadzać sprawiedliwości, lecz pomagać. 
 
 Największy bowiem obowiązek sprawiedliwości wypełnił ten, kto ni-

komu nie szkodził. (św. Hieronim) 
 
 Jeśli czyni się tylko oschłą sprawiedliwość, istnieje możliwość, że lu-

dzie poczują się zranieni. – Dlatego też kieruj się zawsze miłością do 
Boga, która do tej sprawiedliwości doda balsamu miłości bliźniego, a 
ona oczyszcza miłość ziemską. Kiedy wkracza Bóg, wszystko staje się 
nadprzyrodzone. (bł. Josemaria Escriva) 


