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ROLA SPRAWIEDLIWOŚCI W ŻYCIU SPOŁECZNYM 
Studium partystyczne

Wśród ogólnoludzkich wartości kluczowe miejsce zajmuje cnota sprawiedli
wości. Nie dziwi więc duże zainteresowanie, jakim nieustannie cieszy się pro
blematyka tej cnoty w historii myśli ludzkiej. Sądząc jednak po tytułach dzieł 
Ojców Kościoła, można przypuszczać, że zagadnienie sprawiedliwości ludzkiej 
czy sprawiedliwości Chrystusa nie znajdowało się w centrum ich zainteresowa
nia i nauczania. Bliższe jednak studium ich pism pozwala stwierdzić, że zagad
nienie sprawiedliwości występuje bardzo często i to zarówno gdy chodzi o jej 
rolę w wymiarze życia duchowego, jak i w aspekcie życia społecznego. Tema
tem tym zajmowało się wielu patrologów. Opracowanie problemu sprawiedliwo
ści w przekroju historycznym podjął J. Divel' i J. Majka.2 Na temat roli 
sprawiedliwości w nauczaniu Ambrożego pisał S. Mazzarino3 i L.S. Mazzola- 
ni.4 Posiadamy także prace porównawcze na temat sprawiedliwości w koncepcji 
Augustyna i jego interpretatorów autorstwa P. Kaufmanna,5 M. Lindhardta,6 
E. Peretto.7 Z kolei F.J. Thonnard8 wyróżnia w koncepcji Augustyna sprawie
dliwość w sensie prawnym i religijnym.

Niniejszy artykuł stawia sobie za cel wskazać, w sposób syntetyczny, na 
społeczne uwarunkowania, które sprawiły, że cnota sprawiedliwości znalazła się 
w centrum aretologii chrześcijańskiej, a także na jej genezę oraz zasadnicze funk
cje w życiu społecznym. Podjęto także próbę odtworzenia obrazu człowieka spra
wiedliwego w koncepcji niektórych Ojców Kościoła Zachodniego.

1. Sytuacja społeczno-polityczna oraz gospodarcza 
w 2 poł. IV wieku w Cesarstwie Rzymskim

W drugiej połowie IV wieku coraz wyraźniej pojawiały się oznaki zapowia
dające upadek państwa rzymskiego. Niewielu już wierzyło w ideały moralne, które 
były podstawą życia społecznego oraz sprawiały, że cesarstwo wciąż się rozra
stało geograficznie i stawało się coraz mocniejsze. Społeczeństwo przeżywało 
bolesne obdzieranie ze starych wartości i żyło niejako w bólach rodzenia się 
nowych, w zderzeniu dewaluujących się wartości rzymskich z wymaganiami, jakie 
niosły ze sobą nowe czasy. Widoczne było napięcie pomiędzy tym, co stare, 
i tym, co nadchodziło. Nawet Kościół w owym czasie trawiony był wielkimi po
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działami, zwłaszcza herezją arianizmu, co nie ułatwiało mu podjęcia zadania 
jednoczenia społeczeństwa.9 Biskupi przeciwstawiać się też musieli nadmiernej 
interwencji cesarza w wewnętrzne sprawy Kościoła. Sytuacja polityczna i eko
nomiczna sprawiły, że wielu biskupów nie tylko spełniało swe funkcje typowo 
duszpasterskie, ale czuło się wręcz zobowiązanymi do zajęcia się sprawami, które 
na co dzień gnębiły wiernych.10 Zdawali sobie sprawę z niesprawiedliwości, 
występującej w środowisku, w którym przyszło im działać," dostrzegali i z tro
ską pochylali się nad człowiekiem, który jawił się jako opuszczony i pozosta
wiony samemu sobie, wystawiony na pastwę wroga zewnętrznego (lichwiarzy, 
urzędników, wojska, uciekinierów) i wroga wewnętrznego -  swoich namiętno
ści. Kościół stawał się jedynym głosem moralnym społeczeństwa.12

Biskupi niejednokrotnie musieli występować nawet w obronie granic pań
stwa, jak miało to miejsce w przypadku Ambrożego,13 Paulina z Noli,14 Augu
styna15 czy Leona Wielkiego.16 Odkładali oni swe osobiste plany, realizacje 
wcześniej podjętych decyzji, stawiając na pierwszym miejscu dobro ogółu. 
U Paulina, który próbował uciec od świata i schronił się w zaciszu Cimitile, szu
kali schronienia uciekinierzy z Rzymu zdobytego przez Alaryka, i z północnej 
Afryki, niszczonej przez Wizygotów.

W powszechnym chaosie należało pojawiający się brak wartości w życiu 
społeczeństwa wypełnić nowymi wartościami, ratując jednocześnie stare. Nale
żało jakby zszyć, odnowić relacje interpersonalne pozrywane podziałami religij
nymi, politycznymi, ideologicznymi, nadużyciami lichwiarzy oraz wszelkiej rangi 
urzędników. Biskupi starali się znaleźć jakąś nową drogę, która byłaby do zaak
ceptowania przez wszystkich. Dostrzegając niebezpieczeństwo utraty dawnych 
moralnych wartości rzymskich, starali się „zrekonstruować” wspólną wszystkim 
bazę moralną, która pozwoliłaby na przywrócenie spokoju społecznego i pomo
gła w ochronie granic państwa. Dlatego odwoływali się do natury, wskazując na 
dialog laski z naturą ludzką. Uczyli więc obowiązków i praw obywatelskich, 
odwołując się do starych, tradycyjnych walorów językiem, który mogli zrozumieć 
wszyscy ludzie dobrej woli. Opierali się też na Piśmie Świętym, z którego czer
pali argumenty dające nadzieję i budzące wiarę. Uczyli, że to wszystko, co jest 
łaską, powino wyrazić się w konkretnym sposobie i stylu życia, wymagających 
od człowieka ciągłej pracy nad sobą i dojrzewania. Od samego początku chrze
ścijanie pragnęli wykazać, że są uczciwymi i sprawiedliwymi obywatelami pań
stwa. Zdecydowanie deklarowali, że ich postawa uczciwości i sprawiedliwości 
wypływała nie z lęku przed ewentualnymi sankcjami doczesnymi, ale z pobudek 
religijnych.17 W świetle tych przekonań w sprawiedliwości należy widzieć dar 
Boży, który w pełni zrealizuje się w wieczności.

Ojcowie owego okresu ufali, że moc Ewangelii, zwłaszcza nauka zawarta 
w Kazaniu na Górze, pozwoli odnowić, ożywić szlachetne walory Rzymian, które 
ginęły w słabości, zniewieściałości i w sceptycyzmie. Odważali się na śmiałe wkra
czanie w życie wielkich metropolii, jak Mediolan czy Rzym, które nadal były
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w większości pogańskie, i otwarcie wzywali do spotkania -  mniej do konfrontacji, 
ile do dialogu -  oraz wytworzenia jakiejś siły odradzającej, będącej wynikiem po
łączenia mądrości i prawości, uczciwości rzymskiej z mądrością krzyża18. W wy
padku Ambrożego był to akt odwagi nie tylko cywilnej, ale i teologicznej. 
Przeciwstawiał się zdecydowanie tym, którzy głosili, że mądrość krzyża jest obca 
procesom historycznym, siłą, która jest zarezerwowana jedynie dla celów czysto 
religijnych, jako moc wytrwania w chwilach męczeństwa czy też w ascetycznych 
wyczynach mnichów na pustyni. Ambroży był przekonany, że tworząc silną, dyna
miczną wspólnotę chrześcijan, żyjących na co dzień nauką Ewangelii, uczyni ją 
niejako zaczynem dla całej społeczności miasta. Również Paulin z Noli starał się 
wytworzyć taką grupę żyjącą zgodnie z na :ką Ośmiu Błogosławieństw, kierującą 
się sprawiedliwością, aby w ten sposób oddziaływać na szersze kręgi. I rzeczywi
ście przybywali do jego eremu arystokraci z całego cesarstwa (także w czasie po
koju), aby żyjąc w skromnych celach, studiując i medytując Ewangelię razem 
z najuboższymi, szukać prawdziwego pokoju.19 Ojcowie Kościoła byli głęboko 
przekonani, że „wiara ma swój wymiar społeczny, a chrześcijanin powinien oceniać 
rzeczywistość w świetle Ewangelii i szukać w niej impulsów do budowania lepsze
go ładu na świecie”.20 Świadomi tego obowiązku byli zarówno biskupi Wschodu, 
jak i Zachodu. Bazyli Wielki skierował list do Ambrożego, z okazji wybrania go na 
biskupa Mediolanu, w którym zachęcał: „Nie lękaj się, człowieku Boży, ponieważ 
nie od człowieka nauczyłeś się Ewangelii Chrystusa, lecz sam Pan powołał cię spo
śród sędziów tej ziemi, aby posadzić cię na katedrze apostołów; dokonaj dobrego 
boju, uzdrów choroby trawiące lud [...] odnów starodawne zasady Ojców”.21

Biskupi uważali, że w tych trudnych czasach Kościół powinien być promo
torem sprawiedliwości,22 wrażliwy na potrzeby ubogich i cudzoziemców, których 
coraz więcej krążyło po ulicach miast, zwłaszcza leżących w północnych czę
ściach imperium. Mimo że Kościół pod koniec IV wieku był nadal mniejszością, 
nie zrażał się tym, gdyż -  jak to podkreśla w swym opracowaniu kard. Martini 
-  ufano w moc płynącą z Kazania na Górze, w to, że nauka ta może uzdrowić 
sprawy socjalne i polityczne.23 Właśnie taki Kościół, żyjący na co dzień Ewan
gelią, której zasady starał się wprowadzać w codzienne życie miasta, przycią
gnął i zafascynował św. Augustyna.24 Zdawano sobie sprawę, że ewangelizacja 
ma za zadanie nie tylko nawracać na chrześcijaństwo, nie tylko przemieniać 
duchowo ludzkie serca, lecz także cywilizować środowisko, wprowadzać spra
wiedliwość, zwłaszcza w trakcie misji podejmowanych poza terytorium cesarstwa. 
Na przykład Paulin z Noli chwali swego przyjaciela za to, że głoszona przez niego 
nauka Chrystusa łagodzi okrutne serca Scytów, czyniąc je bardziej ludzkimi ,25

2. Geneza sprawiedliwości oraz jej funkcje
Bóg, który jest samą sprawiedliwością, pragnie -  zdaniem Leona Wielkiego -  

aby człowiek stał się Jego obrazem, gdyż w ten sposób zamanifestuje Swą obecność 
w świecie.26 Co więcej, zdaniem tego Doktora Kościoła, łaknąć sprawiedliwości to
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znaczy łaknąć jedności z Bogiem, łaknąć Boga, który jest Sprawiedliwością. Czło- 
wiek więc już przez sam fakt, że Bóg stworzył go na swój obraz i podobieństwo, 
został powołany do życia w sprawiedliwości. Ambroży wręcz uważa, że na tyle 
człowiek jest obrazem Boga, na ile jest sprawiedliwy.27 Cnota sprawiedliwości 
byłaby więc pewnego rodzaju ״papierkiem lakmusowym” określającym, na ile czło- 
wiek rzeczywiście jest blisko Boga. Człowiek, który przez grzech pierworodny 
zachował się niesprawiedliwie wobec swego Stwórcy, utracił więź z Nim. Tę nie- 
sprawiedliwość naprawił Prawdziwy Sprawiedliwy -  Chrystus.28 Chromacjusz 
z Akwilei uczy, powołując się na św. Pawła, że sprawiedliwość jest synonimem 
Chrystusa. Stąd pragnąć sprawiedliwości to znaczy pragnąć bycia z Chrystusem, 
z którego bierze swój początek także porządek w wymiarze społecznym. Do zdo- 
bycia sprawiedliwości może aspirować człowiek charakteryzujący się żywą wiarą, 
która jest początkiem innych darów Bożych dających możliwość doskonalenia się. 
Chromacjusz29 podkreśla, że chociaż sprawiedliwości łakną przede wszystkim ci, 
którzy sami doznali niesprawiedliwości od innych, jednak prawdziwa sprawiedli- 
wość bierze swój początek w wierze. Podstawą więc sprawiedliwości jest wiara: 
 Myśli bowiem sprawiedliwych zajęte są sprawami wiary, a sprawiedliwy, który״
sam siebie oskarża, opiera swą sprawiedliwość na wierze”.30 Zdaniem Paulina, 
cnota sprawiedliwości ubogacona cnotą wiary stoi u podstaw całego procesu dosko- 
nalenia chrześcijańskiego, jest źródłem innych cnót i pewnego rodzaju zbiorem 
wszystkich cnót. Sprawiedliwość jest koroną człowieka, ukoronowaniem jego dzia- 
łania, nadaje mu dostojeństwa, przyozdabia go jak koroną.31

Cnota sprawiedliwości spełnia, według Paulina, w życiu człowieka wielora- 
kie funkcje, buduje porządek społeczny32 i jest bezwzględnie konieczna do zba- 
wienia.33 Sprawiedliwość nie tylko dodaje człowiekowi splendoru,34 ale jest jego 
zbroją.35 Cnoty uzbrajają człowieka jak rycerza do boju, a więc wiara jest tar- 
czą (scuto fidei), prawda mieczem (gladio veritatis), a sprawiedliwość pancerzem 
(lorica iustitiae)36.

Ambroży z kolei wielokrotnie przypomina, że sprawiedliwość i dobroczyn- 
ność są podstawą życia społecznego. Sprzeciwia się jednak tradycyjnej koncep- 
cji sprawiedliwości, proponowanej także przez Cycerona,37 głoszącej, że polega 
ona na tym, aby nikomu nie wyrządzać krzywdy -  chyba że kogoś do tego po- 
budzi uprzednio doznana krzywda. Paulin nauczał natomiast, że człowiek powi- 
nien być sprawiedliwy wobec innych, ponieważ i sam potrzebuje, aby inni byli 
sprawiedliwi wobec niego.38 Przypominał jednak, że ewangeliczna sprawiedliwość 
obowiązuje wszystkich i wobec wszystkich ״nie zwalnia nas od niej żaden wzgląd 
ani na stanowisko, ani na osoby, ani na stosunki”.39 Zdaniem Ambrożego spra- 
wiedliwość ma wielkie znaczenie, gdyż ״wzmacnia w życiu społecznym poczu- 
cie naszej wspólnoty; strzeże swego wzniosłego powołania, aby wszystko 
poddawać pod swój sąd, pomagać innym, udzielać pieniędzy, nie uchylać się od 
obowiązków, brać na siebie niebezpieczeństwa grożące innym”.40 Kościół bowiem 
powinien być otwarty dla wszystkich i wobec wszystkich sprawiedliwy, nie wol-
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no mu nikogo odrzucać, nawet swych wrogów, i w obronie ich spraw powinien 
odważnie występować, nie cofając się nawet przed niebezpieczeństwami: „Wszy
scy mają prawo do niego, za wszystkich się modli, dla dobra wszystkich działa 
i razem ze wszystkimi ponosi próby. Dodajmy, że kto siebie samego się zapiera, 
ten jest sprawiedliwy, ten jest godny Chrystusa”.41

Augustyn ujmuje sprawiedliwość w sensie religijnym i w prawnym.42 
W pierwszym pojmuje ją jako świętość życia, co znaczy, że człowiek akceptuje 
wolę Bożą i angażuje się w służbę bliźniego, tak jak Chrystus. Hippończyk uważa, 
że chrześcijanin powinien po prostu miłować sprawiedliwość, a jego dobre po
stępowanie nie może być motywowane jedynie lękiem przed karą, lecz przede 
wszystkim umiłowaniem sprawiedliwości.43 O prawdziwej sprawiedliwości czło
wieka można mówić z kolei tylko jako o partycypacji człowieka w sprawiedli
wości Bożej.44 Augustyn, wiążąc ściśle ludzką sprawiedliwość ze służbą Bogu, 
naucza, że dotyczy ona zarówno spraw cielesnych, jak i duchowych.45 Tu bierze 
swój początek wszelkie uporządkowanie myśli, podporządkowanie pożądań woli 
oraz dobre czyny: „Służąc zaś Bogu, dusza rozkazuje ciału sprawiedliwie. [...] 
sprawiedliwie rozkazuje żądzy i innym pierwiastkom. Jeśli zatem człowiek nie 
służy Bogu, to co należy uznać w nim za sprawiedliwość?”.46 Tak więc według 
Augustyna jej przeznaczeniem jest służenie drugiemu człowiekowi.

Prawnicze ujęcie sprawiedliwości przygotował już Ambroży. Przedstawia on 
cnotę sprawiedliwości jako fundament porządku społecznego, praworządności, 
regulator relacji międzyludzkich we wszystkich wspólnotach i narodach.47 Zo
bowiązuje ona człowieka do ciągłej gotowości niesienia drugiemu człowiekowi 
pomocy, bez względu na niebezpieczeństwa. Cnota sprawiedliwości ma charak
ter uniwersalny w wymiarze społecznym i czasowym.48 Zdaniem św. Augustyna 
sprawiedliwe postępowanie jest gwarantem zachowania pokoju. A. Eckmann 
stwierdza za Augustynem, że „jeśli pokój pochodzi z porządku ustanowionego 
przez Boga, to sprawiedliwość domaga się zachowania tego porządku [...]. Lu
dzie dobrzy nie powinni popierać pokoju opartego na niesprawiedliwości, zwłasz
cza przeciwstawiającego się prawu Bożemu”.49 Sprawiedliwość zapewnia państwu 
siłę, a także miłość i życzliwość poddanych: „Jest więc rzeczą jasną -  pisze 
Ambroży -  że sprawiedliwość zapewnia państwu siłę, niesprawiedliwość zaś 
przywodzi je do upadku”.50 Według Paulina sprawiedliwość jest pewnego rodzaju 
gwarantem ładu społecznego, bo gdy potrafimy się dzielić z potrzebującymi, nie 
dochodzi do zamieszek.51 Augustyn naucza, że państwo bez sprawiedliwości jest 
bandą przestępców: „Czymże są więc wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli 
nie wielkimi bandami rozbójników? Bo czyż i rozbójnicze bandy są czymś in
nym, niż małymi państwami? Wszak i banda jest gromadą ludzi rządzących się 
rozkazami swego przywódcy, związaną przez ugodę o wspólności i rozdzielają
cą zdobycz wedle przyjętego przez się prawa”.52

Brak sprawiedliwości w sercu człowieka sprawia, że w społeczności składa
jącej się z niesprawiedliwych ludzi nie będzie „zgodności co do prawa”. Augustyn
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wręcz mówi: „Tam gdzie nie ma sprawiedliwości, nie ma i również i ludu, które
go rzecz można by nazwać państwem”.53 Sprawiedliwość społeczna, sprawiedli
wość obywateli i władców jest zatem warunkiem sine qua non istnienia państwa. 
Innym warunkiem istnienia sprawiedliwego społeczeństwa jest kult prawdziwego 
Boga oraz ściśle z tym związane posłuszeństwo Jego prawu. Ojcowie Kościoła 
nauczają, że tego domaga się sprawiedliwość, aby człowiek stworzony i odkupio
ny przez Boga oddawał Mu cześć: „Tam, gdzie nie ma tej sprawiedliwości, zgod
nie z którą jedyny i najwyższy Bóg stosownie do swej łaski rozkazuje posłusznemu 
państwu, by nikomu prócz Niego nie składano ofiar”.54 To posłuszeństwo prawu 
Boga oraz oddawanie Mu należnej czci sprawia, że rozum zaczyna górować nad 
ciałem i „zgodnie z ustanowionym porządkiem rządzi wadami”.55

Porządek w państwie bierze się stąd, że jego obywatele żyją zgodnie z pra
wem, a początkiem tego wszystkiego jest wiara, która z kolei prowadzi do czy
nów będących przejawem miłości: „zarówno sprawiedliwa jednostka, jak 
i gromada czy lud sprawiedliwych żyje z wiary, a wiara działa poprzez miłość, 
dzięki której człowiek miłuje Boga tak, jak Bóg na to zasługuje, a bliźniego kocha 
tak, jak siebie samego -  tam więc, gdzie nie ma tej sprawiedliwości, nie ma 
również gromady ludzi zespolonych przez uznanie tego samego prawa i przez 
pożytek wynikający ze wspólnego bytowania”.56

Tam gdzie nie ma prawdziwej pobożności, prawdziwej religii, tam też naj
częściej nie jest przestrzegane prawo Boga, ani nie ma -  zdaniem Augustyna -  
prawdziwych cnót, a porządek społeczny, który bierze przecież początek w spra
wiedliwości jednostek, jest zachwiany. „Toteż w państwie takim [bez Boga] ani 
dusza nie rozkazuje ciału sprawiedliwie i uczciwie, ani rozum wadom. I dlatego 
brakuje mu na ogół prawdziwej sprawiedliwości”.57

3. Nauczyciel sprawiedliwości
Zdaniem Ambrożego cnoty sprawiedliwości można się nauczyć,58 można się 

w niej wyćwiczyć, chociaż bez wątpienia wymaga to podjęcia dużego wysiłku. 
Wzrastanie w sprawiedliwości jest uwarunkowane ustawiczną pracą nad jej roz
wojem. Sprawiedliwość zdobywa się ucząc się jej od innych.59 Nauczycielem 
sprawiedliwości jest przede wszystkim sam Bóg, który przemawiał do człowieka 
poprzez prawo w Starym Testamencie, następnie zaś przez Swego Syna w No
wym Testamencie.

a) Prawo Boże
Bóg jest bez wątpienia sprawiedliwy, powstaje jednak pytanie o to, jaka jest 

relacja pomiędzy Jego sprawiedliwością i miłosierdziem. Czy można powiedzieć, 
że sprawiedliwość Boga stawia pewne granice dla Jego dobroci i ją koryguje? 
Z pewnością nie. Świadomość bycia poddanym sądowi Boga sprawiałaby, że czło
wiek pamiętający o swej grzeszności nie przezwyciężyłby lęku i nie potrafiłby za
ufać Bogu bezgranicznie. Co prawda, Ojcowie Kościoła w opisach sądu

183



ostatecznego mówią o jego surowości, jednak ostatecznie wskazują, że i w tak dra
matycznym wydarzeniu Bóg postępuje wobec człowieka dobrotliwie i nie zapomina 
o jego prawdziwym stanie, w jakim się znajduje. Wie, z kim ma do czynienia 
w czasie sądu, kogo osądza. Pamięta o słabości człowieka, którego stworzył z pro
chu ziemi. Dlatego wybiera: „raczej [...] zaniechać co nieco ze sprawiedliwości niż 
zrezygnować z dobroci”.60 Nie jest opanowany przez żądzę osądzania, lecz: „woli 
ludzi uwalniać z błędów niż skazywać”,61 zapominać człowiekowi grzechy, niż go 
karcić.62 Sprawiedliwość i miłosierdzie Boże nie są oddzielone od siebie i jedno nie 
objawia się bez drugiej. Ambroży wręcz nazywa sprawiedliwość miłosierdziem: 
„Czym jest sprawiedliwość, jeśli nie miłosierdziem”.63

Ambroży opisując miłosierną sprawiedliwość Boga, wskazuje na Jego do
brotliwą mądrość. Bóg chce nawrócenia grzesznika, a nie jego śmierci, dlatego 
zostawił przy życiu Kaina po zabójstwie Abla, dlatego tak długo czekał ze znisz
czeniem Sodomy. Kara jest ostatnim środkiem, którą Bóg raczej grozi, aby nie 
być zmuszonym do jej użycia. Jeśli zaś ze względów pedagogicznych karci, to 
Jego kara nie jest ani nieodwołalna, ani też bez łaski. On karci, ponieważ jest 
sprawiedliwy, ale sposób, w jaki to czyni, ukazuje Jego miłosierdzie, które już 
jest widoczne w samej karze i ma ochronić człowieka od ostatecznej ruiny.64 
Sprawiedliwy i miłosierny Bóg daje człowiekowi możliwość skrócenie kary, 
a nawet jej anulowania, jeśli człowiek żałuje, wzywa miłosierdzia Bożego i od
wraca się od zła.65 Bóg „rezygnuje” z miłosierdzia tylko wówczas, gdy człowiek 
z uporem zacietrzewia się w czynieniu zła. Miłosierdzie jest więc tym, co cha
rakteryzuje Boga i towarzyszy Jego sprawiedliwości. Człowiek powinien odpo
wiadać na taką Bożą postawę wiarą i pobożnością.

Zdaniem Paulina z Noli istnieje jeszcze inny powód łączenia miłosierdzia 
ze sprawiedliwością, a mianowicie ten, że Pan zachowuje się miłosiernie nawet 
wobec niesprawiedliwych, aby przypadkiem nie zniszczyć sprawiedliwego.66 
Człowiek sprawiedliwy więc zasługuje w społeczeństwie na szczególny szacu
nek, gdyż jest pewnego rodzaju gwarantem bezpieczeństwa dla wszystkich in
nych, niejako chroni ich przed bezpośrednią karą Bożą.

b) Chrystus
Istotne jest to, że Ojciec niejako scedował swą władzę osądzania na rzecz 

Syna.67 Augustyn naucza, że: „Zły duch wskutek swej przewrotności rozmiło
wał się we władzy, odchodząc od sprawiedliwości i uciskając ją. Ludzie tym 
bardziej go naśladują, im bardziej, poniechawszy lub wręcz nienawidząc spra
wiedliwości, pożądają władzy, ciesząc się jej posiadaniem albo pałając żądzą jej 
zagarnięcia. Toteż spodobało się Bogu, żeby wyrwać człowieka z mocy diabel
skiej, diabeł został zwyciężony nie siłą, lecz sprawiedliwością. Tak samo i lu
dzie, naśladując Chrystusa, powinni zwyciężać złego ducha sprawiedliwością, 
a nie mocą. Nie dlatego, by od władzy jak od zła należało uciekać; ale należy 
zachować porządek, według którego sprawiedliwość jest pierwsza”.68
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Osoba osądzającego daje człowiekowi nadzieję. Czy może skazać na wiecz
ną karę Ten, który umarł dla naszego zbawienia?69 Ponadto Chrystus nie jest tylko 
naszym sędzią, ale także naszym pośrednikiem przed Bogiem. Nie może więc 
równocześnie skazywać i wstawiać się za nami. Augustyn pisze: „Mamy Rzecz
nika wobec Ojca -  Jezusa Sprawiedliwego”.70 Prawo ma nas teraz jedynie zo
bowiązywać do podążania za Chrystusem, do naśladowania Go także w Jego 
sprawiedliwości.71

Sprawiedliwość tylko w wymiarze ludzkim jest ograniczona, dlatego najlep
szym jej nauczycielem jest Ten, który jest Bogiem, a dla naszego zbawienia stał 
się Człowiekiem. Chrystus jest źródłem i fundamentem ludzkiej sprawiedliwo
ści, na której się wzoruje.72 Zdaniem Ambrożego pewnych rzeczy możemy na
uczyć się tylko od Chrystusa, jak np. sprawiedliwości wobec wroga. Bowiem tylko 
Bóg jest w pełni sprawiedliwy bez ograniczeń i jest sprawiedliwy zawsze, 
w każdym momencie i wobec każdego.73 Co prawda bywają ludzie sprawiedli
wi, wielu nawet pełni wiele czynów sprawiedliwych, jedynie jednak sprawiedli
wość Boża jest bez granic.74 Chrystus obdarza sprawiedliwością tych, którzy jej 
łakną.75 On jest Chlebem i Sprawiedliwością.

Zdaniem Ambrożego także Kościół jest nauczycielem sprawiedliwości. Funk
cja ta należy do jego istoty, gdyż już ze swej natury jest „pewnego rodzaju for
mą sprawiedliwości”.76 Wynika to z faktu pochodzenia Kościoła od Chrystusa, 
a On jest Sprawiedliwością.

4. Obraz człowieka sprawiedliwego
Paulin z Noli, kreśląc obraz doskonałego chrześcijanina, porównuje go do 

łodzi, którą muszą popychać dwa wiosła: sprawiedliwość i wiara, aby mogła 
płynąć prosto.77 Człowiek sprawiedliwy nie kieruje się urazami przy podejmo
waniu decyzji, nie ulega opiniom, w żadnym wypadku nie sugeruje się niespraw
dzonymi i niesłusznymi oskarżeniami, lecz postępuje zawsze zgodnie z sumieniem 
ukształtowanym wiarą. Jest ojcem dla wszystkich potrzebujących, bez względu 
na ich przekonania religijne, polityczne oraz ideowe, gdyż kieruje się miłością 
bliźniego nawet wobec wroga.78 Nie wolno rozumieć sprawiedliwości jako pew
nego rodzaju wzajemnej wymiany dobrych czynów, wyświadczania sobie przy
sług, gdyż sprawiedliwość chrześcijańska obowiązuje nawet wobec wroga.79 
Wielokrotnie przypominano, że dobra nowina jest skierowana do wszystkich lu
dzi, dlatego biskupowi nie wolno nikogo pomijać w swej trosce duszpasterskiej. 
Zalecano zwracanie się także do wyznawców innych religii, aby uznali Chrystu
sa za prawdziwego Boga oraz przyjęli naukę Ewangelii.

Ambroży zalecał, aby człowiek sprawiedliwy zachowywał milczenie, gdy 
wobec niego inni stosują przemoc, by nie dać się sprowokować do reakcji na 
wzór wroga.80 Ambroży zdaje sobie sprawę, że bardzo często różnego rodzaju 
prowokujące oskarżenia mogą budzić w człowieku chęć jeśli już nie odwetu, co 
nie jest godne chrześcijanina, to przynajmniej odpowiedzenia na niesłuszne oskar-
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żenią. Zdecydowanie jednak odradza wdawanie się w tego rodzaju polemiki: 
„Nawet gdyby niewolnik łajał, sprawiedliwy milczy; choćby człowiek słabowity 
znieważał, sprawiedliwy milczy; choćby nędzarz szkalował, sprawiedliwy nie 
odpowiada. Taka jest broń sprawiedliwego: ustępując zwycięża”.81

Innym istotnym elementem charakteryzującym człowieka sprawiedliwego jest 
miłosierdzie. W koncepcji Ambrożego uczynki miłosierdzia nie są tylko jakimś 
dodatkiem do chrześcijańskiej moralności, ale są wynikiem stosowania wymo
gów szeroko rozumianej sprawiedliwości. W mowie pogrzebowej ku czci cesa
rza Teodozjusza wzywał: „Sprawiedliwy wie, że ma obowiązek wspierać ubogich 
i znajdujących się w potrzebie. [...] Jest jasnym dla nas, że sprawiedliwość jest 
miłosierdziem, a miłosierdzie sprawiedliwością”.82 To wzajemne wynikanie jest 
następstwem zbawczego aktu Chrystusa: „gdyby Bóg nie był dla nas miłosierny, 
jak byśmy się utrzymali przy życiu. To sam Bóg ochrania maluczkich, tych, któ
rzy pokornie się do Niego uciekają”.83

Ponadto niezgodnym ze sprawiedliwością jest posiadanie dóbr materialnych 
w nadmiarze. Nie jest bowiem uczciwe ani sprawiedliwe posiadanie wielkich 
bogactw, gdy żyjący obok bliźni cierpi niedostatek. „Abyśmy więc nie pobłądzi
li w tych dwóch dziedzinach, dobra moralnego i pożytku, przyjmijmy taką zasa
dę: sprawiedliwy powinien sądzić, iż nie wolno niczego zabierać bliźniemu, i nie 
powinien pragnąć pomnożenia swych korzyści kosztem bliźniego. [...] Niech każdy 
ma na uwadze nie to, co jest jego, ale co drugiego”.84 Ucząc o relacji bogaty -  
ubogi, Paulin i Augustyn przypominają, że nie wolno ich nigdy konfrontować, 
przeciwstawiać, gdyż człowieka należy oceniać, nie biorąc pod uwagę jego za
możności, lecz jedynie w perspektywie jego relacji z Chrystusem.85 Ponadto 
Paulin naucza, że człowiek prawdziwie sprawiedliwy jest wolny od skąpstwa 
i pamięta, że to sam Bóg jest źródłem i Dawcą bogactw. Dlatego zaleca, aby 
sprawiedliwie korzystać ze swych bogactw, pamiętając o ubogich.

Ojcowie Kościoła przyznają, że człowiek sprawiedliwy może zbłądzić, upaść, 
jego ludzka kondycja niejako popycha go do upadku, jednak Pismo Święte nas 
zapewnia, że jeśli upadniemy, możemy się podnieść.86 Tylko Jezus nie upadł, choć 
poddany był różnym próbom. Sprawiedliwy nie obawia się więc wyjawić swej 
winy, a lęka się jedynie konsekwencji zła, którego się dopuścił.87 Nie należy się 
fałszywie wstydzić swych słabości i błędów popełnionych wskutek nich, gdyż 
stanowi to element ludzkiej kondycji. I właśnie nabywanie cnoty sprawiedliwo
ści, także względem siebie, sprawia, że człowiek sprawiedliwy nie będzie długo 
pławił się w swej niegodziwości, poczucie sprawiedliwości nie pozwoli mu dłu
go trwać w grzechu i pomoże mu się z niego podnieść.88 Przyczyną upadku mogą 
być nieraz obiektywne okoliczności, zupełnie niezależne od człowieka, na które 
nie ma bezpośredniego wpływu. Nie może to jednak usypiać czujności. Zatem 
ci, którzy nie są jeszcze mocni w cnocie sprawiedliwości, powinni być tym bar
dziej czujni, skoro jeszcze nie są silni moralnie do tego stopnia, aby móc szyb
ko podnieść się z upadku.
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Patrystyczna wizja człowieka sprawiedliwego jest optymistyczna i bardzo 
realistyczna. Uwzględniając położenie człowieka, sytuację, w jakiej się znajduje 
w konkretnej chwili, Ojcowie zachęcają, aby nikt się nie zniechęcał upadkami, 
lecz wytrwale porządkował swe życie duchowe i społeczne, biorąc jako podsta
wę i fundament sprawiedliwość, której nauczycielem jest sam Bóg.
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