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Miłość i sprawiedliwość –  
zasady kształtujące życie społeczne

W dynamizmie codzienności, w czasie zasadniczych pytań i płytkich 
odpowiedzi narasta oczekiwanie trafnych rozwiązań, mądrych suge-
stii i trwałych odniesień. Dotyczy to życia osobistego i społecznego. 
Coraz częściej zwraca się uwagę na świadectwo działania, to znaczy 
świadectwo konsekwencji i zgodności między wiarą i życiem. Świa-
dectwo działania jest wyrazem odpowiedzialności; za podejmowane 
wybory i działania, prezentowane postawy, głoszone opinie i poglą-
dy. Rozłam między wyznawaną wiarą a życiem codziennym uznaje 
się za „najważniejszy błąd naszych czasów”1. Czymś przeciwnym 
jest zaangażowanie w duchu prezentowanych wartości i przeko-
nań, wieloraka forma wyrażenia prawd, do których przylgnął umysł 
oświecony światłem wiary.

Technika, życie gospodarcze, społeczne czy polityczne domaga-
ją się szerokiej wiedzy, kompetencji, fachowości i przygotowania. 
Tego oczekuje się w zakładach pracy, w świecie życia społecznego, 
gospodarczego czy politycznego. Ludzki rozum – ratio – analizuje 
i tworzy nowe jakości i formy. To jest urok życia. Do pełni tego życia 
należy też drugi element – fides. Wiara ukazuje Stwórcę wszelkiego 

1 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, 59.
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stworzenia, przypominając aktywnemu i twórczemu umysłowi ludz-
kiemu o miłości i sprawiedliwości – ostatecznych kryteriach traf-
ności działań ludzkich. Złożenie fides i ratio wyraża się jako impuls, 
bodziec, inspiracja, niekiedy zaniepokojenie. Dzięki temu człowiek, 
odczytując zamysł Stwórcy, zarządza światem tak, aby uszanować 
jego pierwotne przeznaczenie. Zaangażowanie osób wierzących, in-
spirowanych światłem wiary, ubogaca w ten sposób życie społeczne 
o cenne wartości, jakimi są miłość i sprawiedliwość.

1. Biblijne przesłanie o miłości

W Biblii miłość ukazana jest w dwojaki sposób: miłość do Boga i mi-
łość do drugiego człowieka. Jednocześnie podkreślone jest wyraźnie, 
że chodzi o tę samą miłość. Miłość do drugiego człowieka ma swój 
początek w miłości do Boga. Bez miłości o charakterze wertykalnym 
nie można mówić o miłości w wymiarze horyzontalnym.

Miłość w Starym Testamencie jest ściśle związana z przymierzem, 
które Bóg zawarł z narodem wybranym. Poprzez to wydarzenie 
powstaje lud złączony więzami braterstwa. Przykazanie miłości 
bliźniego odnosiło się tu wyłącznie do ludzi złączonych więzią przy-
mierza2.

Rozumienie miłości w  Starym Testamencie ewoluuje. Postęp 
w starotestamentowej nauce o miłości uwidacznia się w odniesie-
niu do przedmiotu tej miłości. Najpierw przedmiotem miłości byli 
tylko rodacy – ci, którzy byli złączeni więzią przymierza. Później 
przedmiotem miłości stali się również cudzoziemcy nienależący 

2 Por. J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, Lublin 1997, s. 205.
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do społeczności powiązanej więzami przymierza. Tutaj jednak za-
znaczyć trzeba, że miłość do ludzi spoza społeczności wybranych 
wyrażała się poprzez dwie zasadnicze formy postępowania. Z jednej 
strony było to nastawienie pozytywne, nasycone przekonaniem, 
że każdy człowiek jest stworzony przez Boga na Jego podobieństwo 
i obraz. Prowadziło to w konsekwencji do poszanowania każdego 
człowieka. Szacunek ten przejawiał się w wezwaniu do gościnności: 

„Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzać w dom biednych tułaczy, 
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współ-
ziomków”3. Z drugiej zaś strony stosunek do obcych był raczej po-
lemiczny i wypływał z postawy walki4. Usprawiedliwieniem takiej 
postawy była idea obrony swojej tożsamości przez Izraelitów, a także 
fakt, że Izrael traktował swoich wrogów jako wrogów samego Boga.

Ewangelie synoptyczne ukazują miłość Boga i człowieka jako 
ściśle ze sobą powiązane. Zobrazowaniem tego jest główne przyka-
zanie miłości. „Zbliżył się jeden z uczonych w Piśmie, który im się 
przysłuchiwał, gdy rozmawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze 
im odpowiedział, zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich 
przykazań?”. Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, 
Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, 
całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą 
swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak 
siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych”5. 
Fragment ten ukazuje dwie rzeczywistości miłości. Miłość w znacze-
niu wertykalnym przedstawiona jest w pierwszej części przykazania, 

3 Iz 58, 7.
4 Por. Ps 129, 137.
5 Mk 12, 28–31.
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opisującej cechy miłości względem Boga. Druga część wskazuje 
na to, że przedmiotem miłości jest również bliźni – w tym miejscu 
podkreśla się wymiar horyzontalny miłości. Fundamentem miłości 
do człowieka jest miłość do Boga. To w niej zawiera się oraz z niej 
bierze swój początek, a także prawdziwy wzór, miłość bliźniego.

Dwa przykazania: miłości Boga i człowieka nie tylko się łączą, ale 
też wzajemnie się przenikają. „Według Ewangelii chrześcijańskie 
doświadczenie nie oddziela nigdy miłości Boga od miłości bliźniego. 
Te dwie miłości wzajemnie się warunkują i umacniają. Stanowią 
zasadniczo tę samą dynamikę. Co więcej: wiara żywi to przekona-
nie, że człowiek o tyle tylko może być bratem, o ile przedtem już był 
dzieckiem w stosunku do Boga, który chce być Ojcem wszystkich 
ludzi”6. To przenikanie się miłości Boga i człowieka widać przede 
wszystkim we fragmencie, w którym Chrystus nawiązuje do pro-
roków, kiedy mówi, że kult i ofiary nie mają żadnej wartości, jeżeli 
nie łączą się z miłością bliźniego7.

Chrystus w swoim orędziu wzywa do naśladowania miłości Ojca, 
jednocześnie ukazuje Jego miłosierdzie względem nas. Miłość pocho-
dzi od Ojca. On jest źródłem miłości. Człowiek wyraża swoją miłość 
do Ojca, spełniając względem swoich braci czyny miłosierdzia. Miłość 
Boża stała się widzialna w Jezusie Chrystusie. To w Jego osobie, w Jego 
czynach i słowach widać jedność miłości Boga i człowieka. „Miłość 
Boga i człowieka w swej istocie jest ostatecznie wyrazem jednej miłości. 

6 R. Coste, Miłość, która zmienia świat, przeł. M. Stokowska, Lublin 1992, 
s. 135.

7 Por. Mt 5, 23–24.



Miłość i sprawiedliwość… 199

Jest tak dlatego, że w Chrystusie Bóg identyfikuje się z biednymi i po-
trzebującymi. Miłość bliźniego jest więc miłością do Chrystusa”8.

Chrystus podkreśla, że miłość bliźniego powinna obejmować ca-
łego człowieka. Miarą tej miłości jest miłość samego siebie. Miłować 
drugiego to czynić względem niego to, co chciałbym, żeby mi czy-
niono: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, 
i wy im czyńcie”9.

To ewangeliczne orędzie miłości zaczerpnięte z nauczania Jezu-
sa znajduje swoje przedłużenie w nauczaniu Kościoła apostolskiego. 
Święty Paweł zawarł naukę o miłości w Liście do Koryntian, zwanym 
hymnem o miłości. Naukę o miłości umieszcza w kontekście nauki 
o charyzmatach. Miłość czyni fundamentem, podstawą wszystkich cha-
ryzmatów. Bez niej nie można mówić o prawidłowym rozwoju chrze-
ścijanina. Całe życie chrześcijańskie powinno koncentrować się wokół 
miłości. Miłość ma przemieniać wszystkie relacje wynikające z racji 
bycia we wspólnocie ludzi ochrzczonych, należących do Chrystusa.

Święty Paweł wyróżnia podstawowe cechy, którymi winna charak-
teryzować się miłość: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie 
zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza 
się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamię-
ta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się 
z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim po-
kłada nadzieję, wszystko przetrzyma…”10. Również św. Jan w swoich 
pismach wyraźnie podkreśla, że nie ma prawdziwej miłości Boga 
bez miłości drugiego człowieka. Według św. Jana miłość jest zjed-

  8 J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, dz. cyt., s. 206–207.
  9 Mt 7, 12.
10 1 Kor 13, 4–7.
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noczeniem z Bogiem w trzech Osobach. Zjednoczenie to uwydatnia 
swoje znaczenie dla wzajemnej miłości chrześcijan. Ich braterstwo 
powinno oznaczać wspólnotę całkowitą, czyli taką, która angażu-
je wszystkie możliwości miłowania. Z nauczania św. Jana wynika, 
że chrześcijanin ma kochać swych braci miłością konkretną i wyma-
gającą. Tego rodzaju miłość daje możliwość najpełniejszego zjedno-
czenia z Bogiem, a przez to także z ludźmi11.

Miłość bliźniego jest wyznacznikiem zbawienia. Ostatecznym 
sprawdzianem człowieka są jego czyny, a nie tylko słowa. Słowa bez 
czynów są bezwartościowe. To czyny względem drugich pokazują, 
jaka jest miłość człowieka do drugiej osoby.

Biblijna wizja miłości bliźniego odwołuje się najpierw do miłości 
Boga. Ta miłość jest wzorem miłości między ludźmi. Miłość powin-
na wyrażać się w konkretnych czynach miłości względem drugiego 
człowieka. Bóg objawił swoją miłość do ludzi zarówno przez Stary, 
jak i Nowy Testament, ale najpełniej ukazał ją w osobie, słowach 
i czynach swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jezus w sposób najpeł-
niejszy ukazuje podwójny wymiar miłości; oddany Ojcu bez reszty 
i od samego początku; wypełnia swoje życie modlitwą i dziękczy-
nieniem; jest zawsze gotów pełnić wolę swojego Ojca. W stosunku 
zaś do ludzi swoje życie oddaje bez reszty – nie tylko konkretnej, 
wybranej grupie ludzi, ale wszystkim bez wyjątku. Wobec ludzi jest 
bezinteresowny, zatroskany o wszystkich, a w pierwszym rzędzie 
o tych, którzy są wzgardzeni i porzuceni. To przez Niego miłość 
Ojca do ludzi stała się widzialna i konkretna12.

11 Por. C. Wiener, Miłość, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. X. L. Dufour, 
tłum. K. Romaniuk, Poznań 1994, s. 491.

12 Por. J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, dz. cyt., s. 206–207.
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2. Miłość zasadą życia chrześcijańskiego

Chrystus uczynił miłość istotnym i podstawowym elementem życia 
chrześcijańskiego. Oznacza to, że miłość nie może ograniczać się 
jedynie do tego, co konieczne, ale ma wykraczać poza bariery in-
teresowności i wypływać z głębi ludzkiego serca13. Miłość w życiu 
chrześcijanina zajmuje centralne miejsce w każdym wymiarze jego 
działalności. Człowiek wierzący powinien z miłością przyjmować nie 
tyko swojego brata w wierze, ale również człowieka, który jest jego 
wrogiem. Miłość powinna realizować się na każdym polu działalno-
ści chrześcijanina. Powinna być siłą motoryczną i motywem życia 
na wzór Chrystusa: „Miłość inspiruje praktykowanie wszelkich cnót. 
Jest ona «więzią doskonałości» (Kol 3, 14); jest formą cnót; wyraża 
je i porządkuje między sobą; jest źródłem i celem życia ich chrześci-
jańskiego praktykowania. Miłość usprawnia i oczyszcza naszą ludz-
ką zdolność miłowania. Podnosi ją do nadprzyrodzonej doskonałości 
miłości Bożej. Praktykowanie życia moralnego ożywianego przez 
miłość daje chrześcijaninowi duchową wolność dzieci Bożych. Nie 
stoi on już przed Bogiem z lękiem jak niewolnik ani jak najemnik 
oczekujący zapłaty, lecz jak syn, który odpowiada na miłość Tego, 
który «sam pierwszy nas umiłował» (l J 4, 19)”14.

Każdy człowiek, a w szczególności chrześcijanin pozbawiony mi-
łości, jest podobny do miedzi brzęczącej albo cymbału brzmiącego: 

„Jeśli «miłości bym nie miał – mówi Apostoł – byłbym niczym». Jeśli 
«miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał»; bez niej nie mają znacze-
nia przywileje, służba, nawet cnota… Miłość przewyższa wszystkie 

13 Por. J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, dz. cyt., s. 209–210.
14 Katechizm Kościoła Katolickiego, 1827, 1828.
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cnoty; jest pierwszą z cnót teologalnych: «Tak więc trwają wiara, na-
dzieja, miłość – te trzy: z których największa jest miłość» (l Kor 13, 13)”15.

Miłość jest cnotą wieloaspektową. Wyraża się nie tylko w relacji 
względem innych, ale jest wartością, której praktykowanie pozwala 
odnieść korzyści zarówno osobiste, jak i społeczne. W miłości czło-
wiek odnajduje swoje człowieczeństwo: „Tylko w miłości i poprzez 
miłość można poznać pełną prawdę o człowieku jako osobie. Miłość 
jest samoobjawieniem się drugiej osobie i przyjęciem od niej tego 
samego. Miłość objawia potrzebę wyjścia ku drugiej osobie, a wów-
czas pełny rozwój człowieka, a więc także doskonałość moralna, 
zawiera się nie tylko w samourzeczywistnianiu człowieka, co nade 
wszystko w jego zdolności do daru z siebie. W perspektywie per-
sonalistycznej drugi człowiek jawi się nie jako przedmiot miłości 
(traktowany bezosobowo) ani też jedynie jako «okazja» do miłoś- 
ci. Miłość jest zawsze odkrywaniem podmiotowości «godności oso-
bowej» drugiego człowieka”16.

15 Katechizm Kościoła Katolickiego, 1826.
16 J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, dz. cyt., s. 217. „Bez wezwa-

nia do miłości nie można zidentyfikować człowieka jako człowieka, bez 
spełnienia tego wezwania człowiek nie uzyskałby pisanej mu pełni, nie 
spełniłby się jako człowiek. Urzeczywistnianie miłości, kształtowanie 
postawy komunijnej, potwierdzane nieustannie czynami afirmacji dru-
gich «ja» okazuje się warunkiem sine qua non samospełnienia człowieka 
jako człowieka. Samospełnienie jest już owocem miłości jako postawy 
prokomunijnej, otwartej na afirmację każdej osoby. Jawi się jako ko-
nieczny, choć wprost niezamierzony, skutek aktu miłości. Tym bowiem, 
co miłujący zamierza wprost, gdy działa wobec drugich w imię prawdy 
swych własnych sądów powinnościowych, jest – i może być tylko – afirmo-
wanie drugich dla nich samych. Próba naruszenia tego porządku w imię 
samospełnienia oznaczałaby przede wszystkim zamknięcie samemu 
sobie drogi, która do niego prowadzi. Miłość jest autarkiczna. Nie da się 
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Bez miłości człowiek nie potrafi zrozumieć samego siebie, a jego 
życie jest pozbawione sensu: „Człowiek nie może żyć bez miłości. 
Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest 
pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka 
się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, 
jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”17.

Źródłem tej miłości jest Bóg. Bez spotkania z tą miłością, bez uczy-
nienia jej centrum swojego życia nie można prawdziwie żyć. Czło-
wiek bowiem pozbawiony jest światła, które oświetlałoby mu drogę. 
Bez niego potyka się i błądzi.

3. Biblijna koncepcja sprawiedliwości

Pojęcie sprawiedliwości należy do kluczowych pojęć występujących 
w Biblii. Sprawiedliwość w Biblii jest pojęciem niezwykle szerokim 
i oznacza wypełnienie woli Bożej, czyli zachowanie Prawa. Pojęcie 
sprawiedliwości odnosi się w pierwszym rzędzie do Boga, w tym rów-
nież do Mesjasza – Chrystusa18. Drugim odniesieniem jest człowiek. 

«żyć». Chcieć afirmować osobę drugiego ze względu na coś różnego niż 
ona sama to wcale jej nie afirmować, raczej traktować ją instrumentalnie, 
czyli pozbawiać ją przysługującej jej obiektywnie rangi samorządnego 
podmiotu, to nie liczyć się z prawdą o jej godności. Człowiek spełnia się 
zawsze i tylko, gdy miłuje. Chcieć jednakże afirmować osobę drugiego tyl-
ko dla własnego samospełnienia to sprzeniewierzyć się osobie drugiego, 
sprzeniewierzyć się miłości”, T. Styczeń, Miłość a sens życia. Nad encykliką 
Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, Lu-
blin 1982, s. 95; por. T. Styczeń, Urodziłeś się, by kochać, Lublin 1993, s. 31–32. 

17 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 10.
18 „Ta sprawiedliwość Boża ujawnia się w pełni w Chrystusie, w Jego 

Ewangelii: w  niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która 
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Sprawiedliwość ludzka jest odbiciem sprawiedliwości Bożej. Czło-
wiek staje się wówczas sprawiedliwy, gdy uczestniczy w przymierzu – 
konsekwencją tego uczestnictwa jest sprawiedliwe postępowanie19.

Cechą charakterystyczną rozumienia sprawiedliwości w Starym 
Testamencie jest przekonanie, że sprawiedliwość to fundamentalna 
wierność prawu przymierza i Bogu, który jest jego autorem: „Tak 
więc sprawiedliwość oznacza wprawdzie dokładne przestrzeganie 
Prawa – i jest wówczas utożsamiana z prawością (por. Prz 11, 3–11; 
12, 28) – ale ponieważ za tym Prawem stoi Bóg, to ta sprawiedliwość 
jest wiernością samemu Bogu, a niesprawiedliwość jest właściwie 
utożsamiana z bezbożnością (por. Ez 3, 16–21)”20. Sprawiedliwość 
jest więc wypełnianiem tego, co nakazuje sam Bóg. Pojmowana jest 
zarówno jako kara za nieposłuszeństwo – takie rozumienie spra-
wiedliwości widzimy, np. w księgach prorockich21, jak również jako 
wybawienie ludzi prawych od nieszczęść22.

Oprócz odniesienia do Boga kategoria sprawiedliwości odnosi się 
również do człowieka i oznacza wierność prawu Bożemu: „Katego-
rię sprawiedliwości odnosi Stary Testament również do człowieka. 
W tym wypadku sprawiedliwość może oznaczać wierność prawu 
Bożemu, wewnętrzną mądrość człowieka lub słuszną zapłatę za wy-
konywaną pracę. Najstarsze księgi Starego Testamentu wyjaśniają 
pojęcie sprawiedliwości w sensie prawno-legalistycznym, tj. jako 

od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: «a sprawie-
dliwy z wiary żyć będzie»”, J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, 
dz. cyt., s. 249. 

19 Por. J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, dz. cyt., s. 246.
20 J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, dz. cyt., s. 246.
21 Por. Am 5, 24; Iz 5, 16.
22 Jr 9, 23.
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wierność prawu nadanemu Izraelowi przez Boga. W Księdze Po-
wtórzonego Prawa czytamy: «Na tym polega nasza sprawiedliwość, 
aby pilnie przestrzegać całego tego prawa względem naszego Boga, 
Jahwe, jak nam rozkazał» (Pwt 6, 25). Sprawiedliwość to wierność 
przymierzu zawartemu przez Izrael z Bogiem”23.

Sprawiedliwość odnosi się nie tylko do poszczególnych ludzi, ale 
także do całych społeczności. Cnota sprawiedliwości jest przede 
wszystkim atrybutem sędziów i królów. W imię sprawiedliwości 
wzywa się niejednokrotnie do obrony ubogich, uciśnionych, cudzo-
ziemców, niewolników oraz dzieci pozbawione rodziców24. W tym 
właśnie rozumieniu sprawiedliwości zauważa się pewną ewolucję. 
Sprawiedliwość nie jest pojmowana tylko jako litera prawa, ale widać 
tu pewien rys miłosierdzia. Już sami prorocy nawoływali do tego, aby 
sprawiedliwość traktować jako rzeczywistość powiązaną z miłością, 
aby czynić sprawiedliwość z miłością: „Prorocy w bardzo wyraźny 
sposób bronili sprawiedliwości przed jej legalistycznym zawężeniem, 
wskazując na moralny sens sprawiedliwości, a więc sprawiedliwość 
jako wewnętrzną prawość, jako postawę duchową. Stąd też wzy-
wali do tego, aby wypełniać jednocześnie prawo i sprawiedliwość 
(por. Jer 22, 3–4). W ten sposób pojęcie sprawiedliwości zbliżyło 
się do pojęcia miłości «Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzcie 
miłość» (Oz 10, 12)”25.

23 Por. S. Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, 
Lublin1998, s. 24.

24 Por. Orędzie Episkopatu USA, Sprawiedliwość gospodarcza dla wszystkich, 
„Życie Katolickie” (1988) nr 5, s. 27.

25 J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, dz. cyt., s. 247; por. R. Coste, 
Miłość, która zmienia świat, dz. cyt., s. 61–67.



206 Ireneusz Stolarczyk

Już Stary Testament uczy, że miłość jest większa od sprawiedli-
wości, że bez miłości sprawiedliwość może zostać całkowicie wypa-
czona i odarta z właściwego znaczenia. Tę naukę o wzajemnej relacji 
miłości i sprawiedliwości przejmuje Nowy Testament, w którym 
figurą sprawiedliwości i miłości jest osoba Jezusa Chrystusa. Jezus 
uczy o sprawiedliwości i jest przykładem wzajemnej relacji miłości 
i sprawiedliwości. Kazanie na górze i przypowieść o synu marno-
trawnym są szczególnym tego potwierdzeniem. „Chrystus nie tylko 
był sprawiedliwy, ale wzywał do sprawiedliwości swoich słuchaczy. 
W  Kazaniu na  Górze mówił: «Starajcie się naprzód o  królestwo 
Boże i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane» 
(Mt 6,  23). Ostro przeciwstawiał się legalistyczno-rytualnej kon-
cepcji sprawiedliwości, dlatego faryzeuszom wyrzucał: «Pomijacie 
to, co najważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie 
i wiarę» ( Mt 23, 23). Synteza sprawiedliwości i miłosierdzia jest 
możliwa, jak sugeruje powyższa wypowiedź, tylko na bazie żywej 
wiary w Boga. Prawdziwy sens sprawiedliwości określił Chrystus 
w Kazaniu na górze, mówiąc «Błogosławieni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni» (Mt 5, 6), «Błogosła-
wieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem 
do nich należy królestwo niebieskie» (Mt 5, 10)”26.

Idea sprawiedliwości w Biblii przewija się wielokrotnie zarówno 
w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Raz odnoszona jest bez-
pośrednio do  Boga jako Jego atrybut, innym zaś razem do  czło-
wieka jako tego, który jest powołany do czynienia sprawiedliwości. 

26 S. Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, dz. cyt., 
s. 28.
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Sprawiedliwość przeplata się z miłością, tworząc pomost, po którym 
człowiek wspina się ku Bogu.

4. Komplementarność miłości i sprawiedliwości

Liczne przesłanki przeszłości i teraźniejszości prowadzą do wycią-
gnięcia wniosku, że sprawiedliwość nie może być jedyną zasadą 
w kształtowaniu życia poszczególnych osób czy też całego społeczeń-
stwa. Stosowanie zasady sprawiedliwości jako jedynego ośrodka 
kształtującego życie społeczne może doprowadzić do zniekształce-
nia właściwego znaczenia sprawiedliwości. „Doświadczenie prze-
szłości i współczesności wskazuje na to, że sprawiedliwość sama 
nie wystarcza, że – co więcej – może doprowadzić do zaprzeczenia 
i zniweczenia siebie samej, jeśli nie dopuści się do kształtowania 
życia ludzkiego w różnych jego wymiarach owej głębszej mocy, jaką 
jest miłość. Twierdzenie to nie deprecjonuje sprawiedliwości, nie 
pomniejsza znaczenia porządku na niej budowanego, wskazuje 
tylko w innym aspekcie na tę samą potrzebę sięgania do głębszych 
jeszcze sił ducha, które warunkują porządek sprawiedliwości”27.

Wynika stąd, że reguł sprawiedliwości nie można stosować bez-
dusznie. Zwłaszcza nie można dopuścić się absurdu, że poprzez 
stosowanie jakiejś sprawiedliwej zasady wyrządza się komuś nie-
sprawiedliwość. Miłość i  sprawiedliwość, aby były wartościami 
budującymi społeczeństwo, muszą iść w parze. Nie można ich od-
dzielać ani przeciwstawiać. „Sprawiedliwość i miłość to dwie pod-
stawowe zasady życia społecznego, których nie należy separować 

27 Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, 12.
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czy przeciwstawiać sobie, lecz należy je ujmować koniunkcyjnie. 
Oczywiście zachodzą między nimi różnice. Sprawiedliwość nakazuje 
oddać każdemu to, co jest mu należne, i tyle, ile jest należne. Mi-
łość społeczna przekracza granice należności rozumianej w sensie 
ścisłym, ponieważ ewangeliczny nakaz miłości sugeruje, aby dru-
giego człowieka kochać nie mniej aniżeli samego siebie. Ideałem 
sprawiedliwości jest równość, miłość jednak nie zna ograniczeń. 
Sprawiedliwość ma na względzie prawa i obowiązki, miłość wybiega 
poza nie. Dlatego nawet najbardziej rygorystycznie realizowana 
sprawiedliwość społeczna pozostawia pole działania miłości. Spra-
wiedliwość tworzy pewną przestrzeń etniczną pomiędzy ludźmi, mi-
łość nadaje jej głębszy wymiar. Sprawiedliwość działa od zewnątrz, 
bazuje na ustaleniach prawnych. Miłość inspiruje działanie ludzkie 
od wewnątrz, kształtując osobowość człowieka. Skoro zaś czyny 
zewnętrzne są realizacją wewnętrznych intencji i zamiarów czło-
wieka, to prymat należy się miłości. Wreszcie sprawiedliwość regu-
luje relacje pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi, między 
różnymi klasami i pracownikami poszczególnych zawodów. Miłość 
ma profil unifikacyjny, stanowiąc ogólnospołeczny i ogólnoludzki 
zwornik etyczno-duchowy”28.

Wyżej wymienione różnice nie ukazują tego, że miłość i sprawie-
dliwość są nastawione względem siebie antagonistycznie, ale wska-
zują na ich zależność względem siebie. Zarówno miłość nie może 
być traktowana względem sprawiedliwości jako jej substytut, jak 
i sprawiedliwość względem miłości nie może być zasadą drugorzęd-
ną. Miłość jest dopełnieniem sprawiedliwości, sprawiedliwość zaś 

28 S. Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, dz. cyt., 
s. 203.
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zasadą działania miłości. Sprawiedliwość i miłość są sobie wzajem-
nie potrzebne. Ich ścisły związek wyrażają słowa Jana Pawła II wy-
powiedziane podczas audiencji generalnej 8  listopada 1978 roku. 
Powiedział wtedy: „Nie może istnieć miłość bez sprawiedliwości. 
Miłość przewyższa sprawiedliwość, ale równocześnie znajduje ona 
swoje sprawdzenie się w sprawiedliwości. Nawet ojciec i matka, 
kochając swoje dziecko, muszą być sprawiedliwi wobec niego. Jeżeli 
sprawiedliwość jest zachwiana, również miłość jest narażona na nie-
bezpieczeństwo”29. Sprawiedliwość i miłość wzajemnie się uzupeł-
niają. Tę komplementarność miłości i sprawiedliwości widać między 
innymi na gruncie życia społecznego. „Ścisłe powiązanie sprawiedli-
wości i miłości oznacza także, że nie można przeciwstawiać prawa 
i miłości w życiu społecznym. Miłość jako postawa z gruntu persona-
listyczna broni człowieka przed legalistycznym, sformalizowanym 
podejściem do przepisów prawa. Wówczas zachowanie tego prawa 
nie będzie sposobem na minimalistyczne rozumienie obowiązków 
społecznych, lecz będzie drogą do  odkrywania odpowiedzialno-
ści na miarę miłości. Prawo i związana z nim sprawiedliwość nie 
są w stanie przezwyciężyć wszelkich konfliktów istniejących w życiu 
społecznym, nie są też w stanie w pełni zjednoczyć ludzkich serc 
wokół odpowiedzialności za wspólnotę. Tylko miłość jest gotowa 
służyć w pełni dobru wspólnemu w sposób bezinteresowny, tylko 
dzięki niej można rozwiązywać wszelkie trudności i konflikty po-
między członkami społeczności i pomiędzy całymi grupami. Nie 

29 Jan Paweł  II, Bez sprawiedliwości nie ma  miłości. Audiencja generalna 
na 8 XI 1978, [w:] Nauczanie papieskie, t. 1, red. F. Kniotek, Warszawa–
Poznań 1978, s. 49. 
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pomniejsza to w żadnej mierze istotnej roli, jaką ma do spełnienia 
sprawiedliwość”30.

Miłość zawiera w sobie zasadę sprawiedliwości. Uwidacznia się 
to w tym, iż realizacja wynikających z miłości zadań jest równo-
cześnie wypełnieniem postulatów sprawiedliwości. Pierwszeństwo 
sprawiedliwości względem miłości uwidacznia się w stosunkach spo-
łecznych. „Ale w stosunkach społecznych sprawiedliwość wyprzedza 
miłość, nie w tym sensie jednak, że najpierw musi być realizowana 
zasada sprawiedliwości jako minimum konieczne, a dopiero później 
może wystąpić zasada miłości, gdyż obie te cnoty idą równolegle 
ze sobą, ale w tym znaczeniu, że nie można rozwinąć cnoty miłości 
tam, gdzie została zrealizowana sprawiedliwość”31. Pomimo pew-
nych różnic między cnotą miłości a sprawiedliwości istnieje więź 
równoważnej zależności. Miłość bez sprawiedliwości jest obłudą, 
natomiast sprawiedliwość bez miłości jest oschła i formalistyczna.

Zakończenie

Dynamizm współczesnego świata, wyznaczony przez wzrastające 
możliwości techniki, komunikację informacji i wspólnotowe dzia-
łanie wielkich społeczności ludzkich, stawia przed współczesnym 
człowiekiem wiele pytań. Są to pytania dotyczące sensu i trafności 
przemian, których autorem jest sam człowiek. Już pobieżna ob-
serwacja życia pozwala zauważyć, że przemiany te dokonują się 
w wielu dziedzinach ludzkiego życia. W ogólnych przemianach, 
charakterystycznych dla świata, w  którym żyjemy, zauważa się 

30 J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, dz. cyt., s. 265.
31 C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994, s. 401.
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również te dotyczące życia społecznego. Przemiany społeczne nie 
są jednorodne. Obok bowiem wielkich kampanii na rzecz pokoju 
ma miejsce niekończący się wyścig zbrojeń, obok troski o ludzkie 
życie dokonuje się aborcji i eutanazji, obok dzieł miłosierdzia trwa 
pogoń za niesprawiedliwym zyskiem, obok kultury miłości rozwija 
się kultura śmierci. Społeczeństwo przeżywa często wewnętrzną 
sprzeczność, gdy z jednej strony zabiega o poszanowanie miłości 
i sprawiedliwości, z drugiej zaś odchodzi od powszechnie uzna-
nych i respektowanych praw człowieka. Coraz częściej podkreśla się, 
że tworzenie życia społecznego nie może być pozostawione ślepemu 
losowi, ale powinno być efektem rozumnego i odpowiedzialnego 
działania ludzkiego, inspirowanego światłem wiary, uznającego 
postrzeganie jednostki i społeczności w kontekście miłości i spra-
wiedliwości.
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