Sarkalatos erények

Igazságosság
Minden törzs örüljön és ujjongjon, hisz te igazságosan ítéled meg
a földet. Méltányosan ítélkezel a népek fölött, kormányozol minden törzset a földön. | Zsolt 67,5

Mert nézd, közeledik, jön, hogy kormányozza a földet. Igazságosan uralkodik majd a földkerekségen és hűségesen a népek fölött. | Zsolt 96,13

Jobb az igazságos úton szerzett kevés, mint a nagy haszon becstelenség árán. | Péld 16,8

Aki komolyan törekszik az igazságra és jóságra, életet szerez és
dicsőséget. | Péld 21,21

Az igazságnak sohase mondj ellent, tudatlanságodért bízvást szégyenkezhetsz. | Sir 4,25

A madár a hozzá hasonló társat keresi, az igazságosság ott ver
tanyát, ahol gyakorolják. | Sir 27,9

Két dolog miatt szomorkodom, a harmadik pedig haragra ingerel:
ha öreg koldusként él egy háborús hős, ha félreismernek okos
embereket, ha az igazságtól valaki a bűnhöz pártol – az ilyet kard
által veszti el az Úr. | Sir 26,28

Nem titokban beszéltem, nem valami sötét zugában a földnek.
Nem azt mondtam Jákob nemzetségének: A zűrzavarban keres-
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setek! Én, az Úr az igazságot mondom, és az igazat hirdetem nektek. | Iz 45,19

Emeljétek föl tekintetetek az égre, és nézzetek a földre le. Bizony
szétoszlik az ég, mint a füst, a föld, mint a ruha, úgy elavul, és lakói
elenyésznek, akár a féreg. De szabadításom örökre megmarad, és
igazságomnak nem lesz vége soha. | Iz 51,6

Ezt mondja az Úr: Tartsátok meg a törvényt: szabjátok tetteitek az
igazsághoz, mert nemsokára eljön szabadításom és megnyilvánul
igazságom. | Iz 56,1

Az Úré, a mi Istenünké az igazságosság, a mi arcunkat azonban,
és atyáink arcát ma szégyen borítja. … ezért az Úr mind készenlétben tartotta azokat a csapásokat, amelyeket aztán ránk hozott.
Az Úr ugyanis igazságos minden intézkedésében, bármit tesz is
velünk. | Bár 2,6; 9

Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek
velük! Ez a törvény és a próféták. | Mt 7,12

Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is
bánjanak. | Lk 6,31

Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. |
Jn 8,32

Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. | Jn 14,6

Ő azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné” tette értünk, hogy benne
„Isten igazságossága” legyünk. | 2Kor 5,21

Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! Mi köze az igazságnak a sötétséghez? | 2Kor 6,14
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Senki se károsítsa meg és ne csalja meg üzleti ügyben testvérét,
mert az Úr megtorol minden ilyesmit, ahogy előbb már megmondtuk és kifejtettük. | 1Tesz 4,6

Ha tudjátok, hogy ő igaz, azt is tudjátok, hogy mindenki, aki az
igazságot cselekszi, tőle való. | 1Jn 2,29

Gyermekeim, senki se vezessen félre titeket. Aki az igazságosságot cselekszi, az igazságos, ahogy ő is igazságos. | 1Jn 3,7
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