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Każdy człowiek w ciągu swojego życia analizuje swoją tożsamość i wartości, 
które dotyczą jego sfery psychicznej, cielesnej i duchowej1. Choć we współcze-
snym świecie próbuje się zanegować prawdziwe wartości, to ciągle jedne 
z ważniejszych i często omawianych tematów są: miłość i sprawiedliwość. Doty-
czą one codzienności, a ich zakotwiczenie w egzystencji człowieka jest rozpatry-
wane w kwestii filozoficznej, prawnej, społecznej czy moralnej. W niniejszym 
artykule zostanie omówiona zależność między miłością a sprawiedliwością 
w oparciu o encyklikę Dives in misericordia Jana Pawła II2. Praca niniejsza zo-
stanie podzielona na trzy punkty. W pierwszym zostanie opisane pojęcie miłości 
jako podstawowej wartości życia społecznego. W drugim punkcie zostanie omó-
wione pojęcie sprawiedliwości jako centralnej wartości chrześcijańskiej myśli 
społecznej. Trzeci punkt artykułu będzie zawierał analizę miłości i sprawiedliwo-
ści w encyklice Dives in misericordia3. 

1 Por. J. Strehlau, Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psycho-
logii stosowanej, Gdańsk 2008, s. 112.

2 Encyklika Dives in misericordia została uroczyście ogłoszona przez Jana Pawła II 30 listopada 1980 
roku. Jej celem była troska Ojca Świętego o to, aby orędzie o Bogu, który jest miłością miłosierną, 
z nową mocą dotarło do współczesnego Kościoła i świata. Por. J. Wal, Znaczenie działalności chary-
tatywnej w świecie współczesnym według Jana Pawła II, „Ateneum Kapłańskie”, 145(2005), z. 578, 
s. 11. 

3 Por. A. Nossol, Wprowadzenie. Magna Charta cywilizacji miłości, w: Jan Paweł II, Dives in miseri-
cordia. Tekst i komentarz, red. S. Nagy, Lublin 1983, s. 52; J. Majka, Miłosierdzie jako zasada spo-
łeczna w świetle encykliki „Dives in misericordia”, w: Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst 
i komentarz, red. S. Grzybek, M. Jaworski, Kraków 1981, s. 175-185.
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1. MIŁOŚĆ

W języku polskim pojęcie miłości określane jest dość ubogo. Pojęcia blisko-
znaczne, to najczęściej: życzliwość, przyjaźń, pożądanie, upodobanie. Z kolei 
język łaciński podaje takie terminy jak: amor, dilectio, caritas, amititia. Zastana-
wiając się nad pojęciem miłości można je rozpatrywać w różnych aspektach 
i korzystać z wielu języków: ontologicznego, psychologicznego, teologicznego, 
literackiego. 

Najwłaściwszym językiem opisu miłości jest język antropologiczny, ściślej 
mówiąc – personalistyczny. Stosował go Karol Wojtyła, który w swojej koncepcji 
widział miłość jako zjawisko współtowarzyszące osobie ludzkiej4. Zauważył, że 
tylko w świecie rozumnych, wolnych osób pojawia się to, co określamy mianem 
miłości. Jest ona zatem sensowna tylko w semantyce personalizmu. Jedynie oso-
ba ludzka może być podmiotem i przedmiotem autentycznej miłości. 

W ujęciu relacji międzyludzkich miłość wyznacza najważniejszą zasadę więzi 
społecznej. Potwierdza to katechizm, gdzie podaje się, że „ (…) miłość stanowi 
największe przykazanie społeczne. Szanuje drugiego i jego prawa. Jest natchnie-
niem dla życia będącego darem z siebie”5. Tę myśl rozwinął św. Augustyn, który 
widział w miłości zjednoczenie dwóch osób, którym zależy na wspólnym dobru. 
Określił on miłość jako „(…) życie łączące dwie osoby, albo dążące do ich zjedno-
czenia: kochającego i tego co on kocha”6. Św. Tomasz z Akwinu opisał miłość 
jako życzliwe pragnienie dobra dla drugiej osoby. Był jednak świadomy, że sama 
życzliwość nie jest jeszcze miłością. Można więc zauważyć, że w szukaniu odpo-
wiedzi czym jest miłość, wyróżniają się dwa elementy: pragnienie zjednoczenia 
i pragnienie czynienia dobra. Jeśliby zabrakło jednego z dwóch składników, nie 
można mówić o miłości przeżywanej osobowo. Miłość jest relacją osoby do osoby. 
Jeżeli kocha się nie osobę i jej „być”, lecz jej „mieć”, to słowo „kocham” staje się 
parawanem postaw roszczeniowo-egoistycznych7. 

W każdej miłości pojawia się pragnienie zjednoczenia osób. Jednak żadna  
z nich nie powinna rezygnować ze swej tożsamości. Autentyczna miłość nigdy 
nie może zniszczyć osobowości ukochanej osoby, co więcej, powinna ją respek-
tować i dążyć do jej rozwoju. Nawet tak zwana przynależność ludzi do siebie nie 
może być równoznaczna z wyrzeczeniem się własnego „ja”: sumienia, światopo-
glądu, przekonań religijnych czy relacji rodzinnych. Ważnym elementem miłości, 
nawet jej naturalną konsekwencją, jest dar z siebie na rzecz drugiej osoby. Może 
to być także ofiarowanie siebie ojczyźnie czy Bogu. Zatem miłość wymaga także 

4 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 33-34.
5 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, 1889 (cyt. dalej: KKK).
6 Św. Augustyn, De Trinitate 8, 10 PL 42, 960.
7 Por. S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność, Lublin 1994, s. 198.
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postawy aktywno-altruistycznej: poznania drugiej osoby, jej poszanowania, troski 
i odpowiedzialności za nią8. Miłość staje się umiejętnością ofiarowania siebie, 
dzieleniem się z drugim tym, co mamy. Zakłada zjednoczenie oparte na wartościach 
pozytywnych. 

Charakteryzując miłość warto zauważyć jej sferę związaną z emocjami. Uczu-
cie miłości jest wpisane w naturę człowieka i odgrywa niewątpliwie rolę dominu-
jącą. Zauważył to jeden ze starochrześcijańskich myślicieli, św. Augustyn. Pisał, 
że każda rzecz ma swoje naturalne miejsce. Miejsce takie wyznacza człowiekowi 
miłość, stanowiąca jego naturalne przeznaczenie i napędową siłę życia. Człowiek, 
który całkowicie rezygnuje z miłości, jest martwy9. Miłość w końcu inspiruje 
działania człowieka, ukierunkowuje go w życiu osobistym i społecznym, nadaje 
sens całości życia i decyduje o jego jakości. Miłość jest także podstawą życia 
naturalnego i nadprzyrodzonego10. I choć często jest kojarzona ze sferą emocjonal-
ną, to wykra cza poza sferę uczuć. Miłość jest czymś więcej niż sympatią, ponieważ 
sympatia dotyczy jedynie sfery uczuć. Autentyczna miłość obejmuje całego czło-
wieka. Niezbędna jest więc integracja osobowości człowieka w zrozumieniu 
miłości: uczuć, woli, intelektu oraz aktywności.

Ostatni aspekt, jaki warto zauważyć opisując miłość jest związany z moralno-
ścią11. Prawdziwa miłość jest odpowiedzią na wartości, które konstytuują czło-
wieka jako osobę. Tylko osoba w swoim rozumie może dojść do przekonania, że 
miłość jest najwyższą ze wszystkich wartości naturalnych. Zatem miłość bez 
poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka byłaby pseudomiłością. Wła-
ściwa miłość odznacza się uporządkowaniem i nastawieniem altruistycznym. Ona 
przede wszystkim inicjuje wspólnotę z Bogiem i ludźmi. Negatywna miłość jest 
egoistyczna i stanowi przyczynę podziału i kłótni. 

Z pewnością można stwierdzić, że miłość jest potrzebą każdego człowieka, 
dlatego Bóg jest tym samym pragnieniem ludzkiego serca. Skoro miłość ma charak-
ter daru altruistycznego, niczego nie żąda – raczej ofiaruje. Wzorem takiej miłości 
jest miłość Boga ku ludziom. Podobnie matka kocha swoje dzieci (por. Iz 49, 15). 

Ważną rolę miłości widział Jan Paweł II w odkrywaniu jej jako najważniejszej 
zasady życia codziennego w rodzinie. To właśnie relacje rodzinne były dla papie-
ża istotnym elementem budowania dobrych relacji w społeczeństwie. Mimo że 
lu dzie mają różne oczekiwania, podkreślał, a tak naprawdę oczekują ostatecznie 
mi łości, „która nie jest słabością (…). Miłość jest jedyną pewną siłą, jedynym 
źró dłem życia, jedyną gwarancją prawidłowego i sprawiedliwego współżycia 
spo łecznego”12. Podczas homilii, którą papież wygłosił w Katowicach w 1983 

8 Por. E. Fromm, O sztuce miłości, Warszawa 1956, s. 114.
9 Por. Św. Augustyn, De bono viduitatis 21, 26 PL 40, 448.
10 Por. S. Kowalczyk, dz. cyt., s. 199.
11 Por. K. Wojtyła, dz. cyt., s. 30. 
12 Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia”, Watykan 1980, 14 (cyt. dalej: DIM).
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ro ku, zaznaczył, że właściwie pojęta „(…) miłość społeczna jest otwarta ku 
wszystkim ludziom i ku wszystkim ludom. Jeśli ukształtuje się ona głęboko i rze-
telnie w swych podstawowych kręgach – człowiek, rodzina, ojczyzna – wówczas 
zdaje również egzamin w kręgu najszerszym”13. 

2. SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Oprócz miłości przy układaniu stosunków międzyludzkich obowiązuje jedno-
cześnie kolejna wartość jaką jest sprawiedliwość. Jest ona od tysięcy lat, przynaj-
mniej w kręgu grecko-rzymskiej kultury, uznana za podstawową cnotę i dyrekty-
wę postępowania moralnego14. Mówiąc najprościej – łacińskie pojęcie iustitia 
wyraża zasadę zobowiązującą człowieka do respektowania praw innych ludzi 
w relacjach do osób i rzeczy, a więc do oddania każdemu, co mu się należy15. 

Różne pojmowanie idei sprawiedliwości niesie za sobą poważne niebezpie-
czeństwo wypaczania tej zasady życia społecznego. Bardzo często sprawiedliwość 
jest rozumiana jako spełnienie oczekiwań danej grupy, z pominięciem słusznych 
pragnień szerszego grona osób. Tak wąsko pojęta sprawiedliwość zamiast jedno-
ści, rodzi dalsze podziały między ludźmi. Prawdziwy sens sprawiedliwości istnie-
je tylko wtedy, gdy obejmuje ona wszystkich. Reguluje ona odniesienia do innych 
osób i wspólnot. „Porządkuje życie społeczne na miarę funkcjo nowania jego 
podstawowych struktur, w ramach którego zabezpieczone zostają prawa każ dej 
jednostki ludzkiej”16. 

Zasada sprawiedliwości opiera się na uznaniu równości i godności wszystkich 
ludzi. Stąd też domaga się proporcjonalnego poszanowania dóbr i wartości nale-
żących się osobie ludzkiej w ramach życia społecznego17. Sprawiedliwość formu-
łuje jedynie podstawowe reguły życia społecznego, ale nie jest w stanie uwzględ-
nić wszystkich możliwych sytuacji i potrzeb. Te może dostrzec jedynie miłość 
społeczna, skupiona nie na prawach i wartościach, ale na osobach. Ludziom 
przysługują prawa niezależnie od litery ustaw czy rozporządzeń. Sobór Watykań-
ski II nazwał je prawami człowieka18. Powinno się stworzyć warunki pozwalające 
zrzeszeniom oraz każdemu z osobna człowiekowi na osiągnięcie tego, co im się 

13 Tenże, Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja! Znów na polskiej ziemi (homilia, Katowice, 20.06.1983), 
Watykan 1983, s. 137.

14 Por. S. Olejnik, Teologia moralna. Życie osobiste i współżycie międzyludzkie, t. 6, Warszawa 1990, 
s. 198.

15 Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003, s. 482. 
16 J. Koral, Społeczno-etyczny wymiar działalności charytatywnej, „Ateneum Kapłańskie”, 145 (2005), 

z. 578, s. 52. 
17 Kompendium nauki społecznej Kościoła, Papieska Rada Iustitia et Pax, Kielce 2005, s. 136. 
18 Por. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, w: Sobór Watykański II, Konsty-

tucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, 26 (cyt. dalej: KDK).
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należy, odpowiednio do ich natury i powołania. Sprawiedliwość społeczna łączy 
się z dobrem wspólnym i ze sprawowaniem władzy19. Należy dodać, że sprawie-
dliwość społeczną można osiągnąć jedynie przy poszanowaniu transcendentnej 
godności człowieka. Dlatego tak ważna jest troska o poszanowanie godności20.

Moralne zrozumienie sprawiedliwości zauważyć można w chrześcijaństwie, 
które zalicza sprawiedliwość do cnót. Katechizm podaje, że sprawiedliwość w sto-
sunku do Boga nazywana jest cnotą religijności. W stosunku do ludzi uzdalnia ona 
do poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmo-
nii, która sprzyja bezstronności względem osób i względem dobra wspólnego21. 
Także w Piśmie Świętym jest wspominany często człowiek sprawiedliwy. Wyróż-
nia się on uczciwością swoich myśli i prawością postępowania w stosunku do 
bliźniego. „Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał 
względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego” (Kpł 19, 15). 

3. MIŁOŚĆ FUNDAMENTEM SPRAWIEDLIWOŚCI

W encyklice Dives in misericordia Jan Paweł II, opierając się na tekstach bi-
blijnych, zauważa fundamentalny związek łączący sprawiedliwość z miłością. 
„Miłość niejako warunkuje sprawiedliwość, a sprawiedliwość ostatecznie służy 
miłości. Ów prymat, pierwszeństwa miłości w stosunku do sprawiedliwości ujaw-
nia się właśnie poprzez miłosierdzie”22. To ono jako szczególny – wymagający 
rodzaj miłości miłosiernej jest ważnym pojęciem dla zrozumienia relacji miłości 
do sprawiedliwości23. Miłosierdzie jest formą miłości Boga do ludzi oraz relacją 
odnoszącą się do ludzi między sobą24. W Dives in misericordia Jan Paweł II szero-
ko opisał, w jaki sposób miłość miłosierna, czyli miłosierdzie, ma stać się zasadą 
życia każdego człowieka. Zauważył, że nie ma być ona zasadą teoretyczną, lecz 
realną wartością, z której należy czerpać siłę do podejmowania codziennych zobo-
wiązań. Szukając jej związku ze sprawiedliwością papież zauważa, że miłosierdzie, 
co prawda różni się od sprawiedliwości, a jednak jej się nie sprzeciwia. Zdaniem  
papieża poważnym błędem byłoby, gdyby rozdzielać lub przeciwstawiać sobie 
omawiane pojęcia. Sądzi on, że nie byłoby to zgodne z logiką zbawienia. „Auten-
tyczne miłosierdzie jest jakby głębszym źródłem sprawiedliwości”25. Ważnym 
potwierdzeniem związku omawianych cnót jest fakt, że należą one do przymiotów 

19 Por. KKK 1928.
20 Jan XXIII, Encyklika „Pacem in terris”, Watykan 1963, 10 (cyt. dalej: PT).
21 Por. KKK 1807.
22 DiM 4.
23 Por. S. Olejnik, Teologia moralna. Życie osobiste i współżycie międzyludzkie, t. 6, Warszawa 1990, 

s. 181. 
24 Encyklopedia Biblijna, red. P. J. Achtemeier, W. Chrostowski, Warszawa 2014, s. 751. 
25 DiM 14. 
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samego Boga, który jest miłosierny i sprawiedliwy. Jan Paweł II łączy je ze sobą 
i ukazuje je w taki sposób, że jeden bez drugiego nie mogą istnieć26. Oba te przy-
mioty Boga nie mogą być postrzegane jako przeciwstawne. Nie pozwala na to 
historia zbawienia ukazana na kartach Starego i Nowego Testamentu. Bóg jest 
jeden i niepodzielny zarówno wtedy, gdy okazuje się sprawiedliwy, jak i gdy jest 
miłosierny. 

Szczególnym znakiem rozpoznawczym i symbolem miłosierdzia staje się sam 
Mesjasz27. Chrystus, który dał nowe spojrzenie na prawo pokazuje, że staje się 
ono bardziej zrozumiałe z uwagi na przykazanie miłości bliźniego. Pokazał, że 
przykazanie miłości i nakaz przebaczenia nie niweczą nigdy wymogów spra-
wiedliwości. Zaznaczał jednak potrzebę naprawy szkód i zadośćuczynienie, które 
są koniecznym warunkiem prawdziwego pojednania28. Jan Paweł II przypomniał, 
że samo odkupienie jest także znakiem pełni doskonałości Boga, która wyraża się 
w tym, że „(…) sprawiedliwość ugruntowana jest w miłości, wyrasta z niej nie-
jako i ku niej zmierza”29. Papież zauważa, że w męce i śmierci Chrystusa znajdu-
je swój wyraz absolutna sprawiedliwość tylko ze względu na winy ludzi. Widać 
w tym jakąś formę „nadsprawiedliwości”, gdyż grzechy człowieka zostają „zma-
zane” ofiarą Boga-Człowieka. Co jednak ważne, ta sprawiedliwość, która praw-
dziwie jest sprawiedliwością „na miarę” Boga, całkowicie rodzi się z miłości: 
z miłości Ojca i Syna, i całkowicie owocuje w miłości30. W ten sposób „sprawie-
dliwość daje podstawy miłosierdziu, miłosierdzie zaś objawia samą doskonałość 
sprawiedliwości”31. 

Patrząc na zależność miłości i sprawiedliwości, ukazując głębsze ich znaczenie, 
Jan Paweł II posłużył się przykładem zaczerpniętym z wychowywania dzieci przez 
rodziców: „Nawet ojciec i matka kochający swe dziecko muszą być sprawiedliwi. 
Gdy zachwieje się sprawiedliwość, również miłość znajduje się w niebezpieczeń-
stwie, być sprawiedliwym oznacza dawać każdemu, co mu się należy”32. Papież 
przypomina również, iż zarówno indywidualne czy społeczne doświadczenie 
przeszłości i współczesności uświadamia, że sprawiedliwość sama nie wystarcza. 
Jeśli człowiek oderwałby się od miłości, jeśli nie stałaby się ona siłą do kształto-
wania życia ludzkiego, to może nawet dojść do tego, że sama sprawiedliwość 
zniweczy prawidłowy rozwój osoby i jej uczestnictwa w społeczeństwie33. Stąd 
Jan Paweł II przypomina, że każdy człowiek powinien wiedzieć, że „(…) miłość 

26 Por. S. Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość społeczna, Poznań 1993, s. 136.
27 DiM 3.
28 Tamże 14.
29 Tamże 7.
30 Tamże14. 
31 Tamże 8.
32 Tenże, Bez sprawiedliwości nie ma miłości (przemówienie, Rzym 8 XI 1978), w: Nauczanie papieskie, 

t. 1, Warszawa-Poznań 1978, s. 49.
33 DiM 12.
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chrześcijańska ożywia sprawiedliwość, jest dla niej natchnieniem, odkrywa ją, 
doskonali, czyni ją możliwą, szanuje ją, wynosi, przewyższa34”. Papież zwraca 
uwagę, że omawiane wartości wzajemnie się uzupełniają, co więcej – z góry na-
leży założyć, że „(…) nie ma prawdziwej miłości, prawdziwej caritas bez spra-
wiedliwości. Czyż to nie sprawiedliwość jest pierwszą miarą caritas?35”. Dlatego 
sprawiedliwość, która prawdziwie jest sprawiedliwością „na miarę” Boga, całko-
wicie rodzi się z miłości: z miłości Ojca i Syna, i całkowicie owocuje w miłości36. 
Zatem winna być zawsze odniesiona do miłości. 

ZAKOŃCZENIE

Podsumowując zależność miłości i sprawiedliwości należy stwierdzić, że samo 
miłosierdzie, bez odniesienia do zasad sprawiedliwości społecznej, może stać się 
zaprzeczeniem samego siebie oraz okazać się nieskutecznym i krzywdzącym. Nie 
można zapominać o prawach osób ubogich i nie wolno oddawać im w geście 
jałmużny, bez miłości, tego co im się ze sprawiedliwości należy. Trzeba dodać, że 
miłosierdzie chrześcijańskie i sprawiedliwość społeczna nie są sobie przeciwstaw-
ne, ale mają charakter komplementarny. Zadaniem obu jest przecież służba czło-
wiekowi.  Sprawiedliwość i miłość mają za przedmiot dobro osoby, lecz dla 
sprawiedliwości dobro jest przede wszystkim przedmiotem, który należy w sposób 
właściwy rozdzielić, natomiast przedmiotem miłości jest dobro bliźniego bez 
podziałów oraz ograniczeń. Dzięki miłości możemy przybliżyć się do osoby, 
wniknąć w jej świat, utożsamić się z nią, podczas gdy sprawiedliwość utrzymuje 
nas w pewnym dystansie względem bliźniego. Warto dodać, że oba pojęcia są 
zaliczane do cnót, które się uzupełniają, a chrześcijanie powinni postępować 
sprawiedliwie i z miłością. 

34 Tenże, Przemówienie do robotników „Solvayu” (Rosignano 19.03.1982), w: Nauczanie społeczne 
1982, t. 1, Warszawa 1986, s. 71.

35 Tamże.
36 DiM 7.
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Streszczenie

Współczesny świat próbuje zaprzeczać takim wartościom jak miłość i spra-
wiedliwość, które należą do najważniejszych i najbardziej istotnych zasad funk-
cjonowania społeczeństwa. Dotyczą one życia codziennego, a ich związek z ludz-

Ks. Zbigniew gełdon
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ką egzystencją jest badany w zakresie filozofii, prawa, społeczeństwa i moralności. 
W tym artykule opisano związek między miłością i sprawiedliwością na podstawie 
encykliki Dives in misericordia świętego Jana Pawła II. Analizując wzajemną 
zależność miłości i sprawiedliwości, trzeba podkreślić, że pojęcia te nie są sobie 
przeciwstawne, lecz uzupełniają się. 

Celem sprawiedliwości i miłości jest służba człowiekowi. Obie mają na uwa-
dze dobro każdej osoby. Warto zaznaczyć, że miłość wyprzedza sprawiedliwość. 
Miłość oznacza to dobro jako coś, co nigdy nie może być po prostu podzielone 
lub zmniejszone. Przez miłość możemy zbliżyć się do innych ludzi, a sprawiedli-
we życie ma w tym pomóc.

Słowa kluczowe: miłość, miłosierdzie, sprawiedliwość, nauka społeczna, 
społeczeństwo, wartości

Summary
The Relationship between Love and Justice according  

to Pope John Paul II Encyclical Letter Dives in misericordia

Even though the contemporary world tries to contradict all of the values, love 
and justice are still one of the most important and discussed notions. They concern 
everyday life and their relevance for the human existence is being analysed by 
philosophy, law, society and ethics. In this article I account for the relationship 
between love and justice on the basis of the St John Paul II’s encyclical letter St 
John Paul II’s Dives in misericordia.

When analysing the mutual dependence of love and justice, it needs to be said 
that charity without any reference to the laws of public fairness may completely 
lose its purpose. The rights of the poorest must never be forgotten. One should not 
give the poor what they should receive by justice and treat it as a handout. We 
should point out that the Christian charity and public justice are not opposed but 
complementary.

The objective of justice and love is to serve the human being. They both have 
the person’s welfare as the principal end but, while the justice takes this welfare 
as an item which needs to be rightly distributed, love designates this welfare as 
something which must never be simply divided or reduced. Through love, we may 
approach other people, enter into their world and create a relationship with them, 
whereas justice sets us in some distance towards others.

Keywords: love, charity, justice, society, values
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