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Δικαιοσύνη είναι το να ταυτίζει ο άνθρωπος τη θέλησή του με τη θεία θέληση, να

πραγματοποιεί το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο ενώπιον του Θεού και να ζητάει με όλη του
την καρδιά τη δόξα του ονόματός Του. Αληθινή δικαιοσύνη είναι ο Χριστός. (Άγιος Νεκτάριος)


Η δικαιοσύνη δεν περιορίζεται στην απόδοση των ίσων.



Στη δικαιοσύνη υπάρχουν όλες οι αρετές μαζί. Η δικαιοσύνη είναι η ανακεφαλαίωση

όλων των αρετών.


Δίκαιος είναι αυτός που η ζωή του είναι δίκαιη, δηλαδή ενάρετη και αναφερόμενη στον

Χριστό.


Οτιδήποτε μας εκτρέπει από τον λόγο που ζούμε είναι αδικία, τόσο προς τον εαυτό μας,

όσο και προς τους άλλους.


Δικαιοσύνη του Θεού είναι η φιλανθρωπία Του, το έλεός Του, διά της οποίας μας δόθηκε

η σωτηρία. (Άγιος Νεκτάριος)


Η σωτηρία μας είναι δώρο του Θεού, χάρη του Θεού και όχι δική μας ικανότητα και

κατάκτηση. Η δική μας ευθύνη είναι το να αποδεχθούμε αυτό το δώρο, το να γίνουμε δεκτικοί
της χάρης του Θεού.


Δεκτικοί της χάρης του Θεού γινόμαστε όταν ανοίξουμε την καρδιά μας στον Θεό, δηλαδή

όταν μετανοούμε.


Ό,τι και να κάνουμε δεν δικαιωνόμαστε. Η χάρη του Θεού μάς δικαιώνει.



Δικαιοσύνη υπάρχει εκεί που ακολουθούνται και πράττονται οι εντολές του Θεού. Η

δικαιοσύνη είναι κάτι το θαυμαστό και καθιστά τον άνθρωπο ικανό να στέκεται κοντά στον
Θεό κάνοντάς τον ισόθεο. (Ιωάννης ο Χρυσόστομος)


Δικαιοσύνη είναι η ορθή ηγεμονία της ψυχής και η κυριαρχία της επί των παθών. Διότι η

εναρμόνιση των συναισθημάτων με τη λογική και η αρμονική συνεργασία τους αποτελεί το
κριτήριο για την απόκτηση της δικαιοσύνης. (Άγιος Θεοδώρητος)


Η ανισορροπία συναισθημάτων και λογικής είναι δείκτης ασθένειας. Π.χ. στη ζήλια

κυριαρχούν τα συναισθήματα, ενώ στην πλεονεξία και τη φιλαργυρία κυριαρχεί η λογική.


Η δικαιοσύνη είναι ο κανόνας της ευθύτητας. Να εισηγείται καθετί το άμεμπτο και στα

λόγια και στα έργα, να τακτοποιεί τα της ψυχής όπως πρέπει αλλά και να κατανέμει στον
καθένα κατά την αξία του όσα του ανήκουν. (Γρηγόριος Νύσσης)


Δικαιοσύνη είναι η ολοκληρωμένη αρετή, ο άμεμπτος βίος. Δίκαιο μπορούμε να

ονομάσουμε τον ανεπίληπτο. (Όσιος Θεοφύλακτος)


Δικαιοσύνη είναι η σύναξη και η ενότητα όλων των καλών και αγαθών. Η αρμονία και

συγκέντρωση όλων μαζί των αγαθών εύλογα θα μπορούσε να ονομαστεί δικαιοσύνη.
(Ιωάννης ο Χρυσόστομος)


Ο Θεός δεν έβαλε αγγέλους να μας εξομολογούν αλλά ανθρώπους, γιατί είναι κοινοί

θνητοί σαν εμάς, με τα ίδια πάθη και τις ίδιες αδυναμίες και δεν θα σοκαριστούν αλλά θα

δείξουν κατανόηση και επιείκεια, ούτε εμείς θα φοβηθούμε να τους προσεγγίσουμε.
(Ιωάννης ο Χρυσόστομος)


Σημασία δεν έχει τόσο κάτι που υπάρχει ή που συμβαίνει, ό,τι κι αν είναι αυτό, όσο έχει η

ματιά μας ως προς αυτό, η οπτική μας ως προς αυτό.


Η δουλειά του πνευματικού είναι να εμπνεύσει στον εξομολογούμενο τον Χριστό.



Ο ανεύθυνος, αυτός που ποτέ δεν αποφασίζει ο ίδιος αλλά μεταθέτει την ευθύνη σε

κάποιον άλλον να αποφασίζει γι’ αυτόν, π.χ. σε κάποιον πνευματικό, δεν θα πει ποτέ
"ήμαρτον", αφού ο ίδιος δεν θα έχει κάνει ποτέ λάθος, θα θεωρεί τον εαυτό του αλάνθαστο.


Η ελεημοσύνη είναι δικαιοσύνη, καθώς είναι έργο δικαιοσύνης. (Άγιος Νεκτάριος)



Ο Θεός που είναι και δικαιοσύνη μοιράζει στον καθένα κατά την αξία του, παρέχει το

σωστό μέτρο, το κάλλος, την ευταξία και την ομορφιά. (Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης)


Η αξία μας είναι η δεκτικότητά μας ως προς τον Θεό, ο πόθος μας για τον Θεό.



Η αρετή κατά τους Πατέρες είναι η μεσότης. Η υπερβολή και η έλλειψη είναι πάθη.



Η δικαιοσύνη είναι οδηγός προς το αγαθό, γιατί η αρχή του αγαθού δρόμου είναι το να

πράττει κανείς δίκαια.


Η δικαιοσύνη ισχυροποιεί αυτόν που εργάζεται γι’ αυτήν.



Δικαιοσύνη είναι και η προστασία του αδύναμου ανθρώπου από την εκμετάλλευση, την

αδικία, την προσβολή.


Το να μένουμε αδιάφοροι ή ουδέτεροι στην αδικία του άλλου είναι πτώση, είναι αμαρτία.



Αυτός που επιδιώκει τη δικαιοσύνη αγαπάει τον Θεό.



Η έλλειψη της δικαιοσύνης μαρτυρά έλλειψη αγάπης. Αν δεν αντιδράς υπέρ του

αδικημένου, του περιφρονημένου, του συκοφαντημένου, σου λείπει η αγάπη.


Η αδικία καταστρέφει τα πάντα.



Όλοι αποτελούμε μια ενότητα. Το καλό ή το κακό του καθενός επηρεάζει όλο τον κόσμο.



Δίκαιος είναι αυτός που η ζωή του έχει ακρίβεια, συνέπεια, προσοχή, αλήθεια, ευθύτητα.



Ο Θεός ακούει όλες τις προσευχές όλων των ανθρώπων. Εμείς οι άνθρωποι όμως πολλές

φορές είμαστε κλειστοί και δεν ακούμε τις απαντήσεις που μας δίνει ο Θεός.


Ο δίκαιος άνθρωπος είναι ανοιχτός στον Θεό και γι’ αυτό ακούει τις απαντήσεις του Θεού

στις προσευχές του και νιώθει ότι εισακούεται από τον Θεό.


Η δικαιοσύνη εξαρτάται από μας και όχι από τους άλλους. Αν το πιστέψουμε αυτό, δεν θα

έχουμε λόγο να γκρινιάζουμε για τίποτα.


Ο άνθρωπος που δεν έχει απαιτήσεις και προσδοκίες είναι αληθινά ελεύθερος άνθρωπος.



Ο Θεός ενδιαφέρεται και αγαπά όλους τους ανθρώπους. Εμείς, λόγω της ανωριμότητάς

μας, θέλουμε ο Θεός να εκφράζει το ενδιαφέρον και την αγάπη Του σε μας με συγκεκριμένο
τρόπο και σύμφωνα με αρρωστημένες πολλές φορές επιθυμίες μας. Με άλλα λόγια, θέλουμε
να βάλουμε τον Θεό στα δικά μας καλούπια.


Ο Θεός πάντα ενδιαφέρεται για μας και μας βοηθά. Ακόμα και στις θλίψεις μας.



Όπως το διαμάντι με την επεξεργασία γίνεται καθαρότερο και λαμπερότερο, έτσι και

εμείς με τις θλίψεις και τις δοκιμασίες γινόμαστε καθαρότεροι και ομορφότεροι.


Συχνά οι θλίψεις και οι δοκιμασίες έρχονται στη ζωή μας επειδή μας λείπει η ταπείνωση

και οι άλλες αρετές, για να συνειδητοποιούμε τα "κυβικά" μας και να εξελισσόμαστε ως
ανθρώπινες υπάρξεις.


Η αληθινή νηστεία δεν είναι η αποχή τροφίμων αλλά η αποχή παθών.



Ο δίκαιος είναι ειλικρινής και ευθύς, γι’ αυτό εμφανίζεται με πολύ θάρρος μπροστά στο

δικαστήριο και το πρόσωπό του λάμπει μέσα από την απολογία του.


Είναι προτιμότερο να μας αδικεί κάποιος και η συνείδησή μας να είναι καθαρή, παρά να

ξεγελάμε τους άλλους, να ξεγλιστράμε και η συνείδησή μας να είναι βρώμικη.


Ο δίκαιος θησαυρίζει από τον πλούτο των ασεβών.



Η έλλειψη ευθύτητας μπορεί στην αρχή να εξυπηρετεί τον άδικο, τον πολιτικάντη, στο

τέλος όμως τον εκθέτει και τον αρρωσταίνει.


Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα των ανθρώπων, ακόμα και των παιδιών, είναι ότι δεν έχουν

άξονα και αναφορά ζωής, δεν έχουν πυξίδα.

