
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ 
Kto trwa w Miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

Doświadczenie grzechu, słabości wiary stawia pytania o przyczyny.
Dlaczego tak trudno jest wznosić się każdego dnia ponad ludzką
przeciętność i podążać drogą Boga, czyli Miłości Najwyższej?
Wzbudzajmy często pragnienie świętości, miłowania Boga. Potrzeba
nam pragnienia życia duchowego i szukania Boga, w oczywisty
sposób obecnego w świecie i w nas. Rozwój życia duchowego nie
zabierze nam radości życia, ale tę radość ubogaci. W świecie materii
szukajmy świata Ducha.                         Ks. Proboszcz Grzegorz Jankowski

Parafia Świętych Wyznawców: O. Rafała i Br. Alberta w Warszawie - luty 2010 (ŻYCIE DUCHOWE 1)
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ŻYCIE DUCHOWE - MIŁOŚĆ BOGA
Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą. Jan Paweł IIŻYCIE DUCHOWE - MIŁOŚĆ BOGA 1

Chrystus mówi: „Jeśli Mnie miłujecie...“ 
Wiara nie oznacza jedynie przyjęcia określonego

zbioru prawd dotyczących tajemnic Boga, człowieka,
życia i śmierci oraz rzeczy przyszłych. 

Wiara polega na głębokiej, osobistej relacji 
z Chrystusem, relacji opartej na miłości Tego, który
nas pierwszy umiłował, aż do całkowitej ofiary z sie-
bie. „Bóg (...) okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez
to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesz-
nikami” (Rz 5, 8). 

Jak inaczej możemy odpowiedzieć na tak wielką
miłość, jeśli nie sercem otwartym i gotowym miłować.
Ale co to znaczy miłować Chrystusa? To znaczy ufać
Mu również w godzinie próby, podążać za Nim także
drogą krzyżową, w nadziei, że niebawem nadejdzie po-
ranek zmartwychwstania. 

Powierzając się Chrystusowi, nie tracimy nic, 
a zyskujemy wszystko. W Jego rękach nasze życie
nabiera prawdziwego sensu. Miłość do Chrystusa wy-

raża się w pragnieniu życia zgodnego z myślami i uczuciami Jego Serca.
Realizuje się to przez wewnętrzne zjednoczenie, oparte na łasce sakramen-
tów, umacniane przez nieustanną modlitwę, uwielbienie, dziękczynienie 
i pokutę. Nie może zabraknąć uważnego wsłuchiwania się w natchnienia,
które On przekazuje nam przez swoje Słowo, przez osoby, które spotykamy,
przez sytuacje z codziennego życia. Miłować Go znaczy prowadzić z Nim
nieustanny dialog, aby poznać Jego wolę i gorliwie ją pełnić.

Benedykt XVI, Msza Święta na Placu Piłsudskiego - Warszawa 26 maja 20064

LICZY SIĘ TYLKO MIŁOŚĆ
Święty Paweł powiedział: „Tak przeto trwają wiara, nadzieja,

miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość“ (1 Kor 13, 13).
Miłość ze swoim światłem i życiem jest celem czło-

wieka, i w tym znaczeniu można ją utożsamić z Bogiem. 
Bo przecież jest prawdą, że Bóg określił siebie jako Miłość, 
w Ewangelii według świętego Jana, i po takim Jego określeniu
siebie możemy z pełnym przekonaniem i spokojem powiedzieć:
naszym celem jest miłość, tak jak mówimy, że naszym celem jest
Bóg. I rzeczywiście, gdy wnikliwiej zastanowimy się nad tym, to
uświadamiamy sobie, że miłość jest tajemnicą, której nikt i nigdy
nie potrafił zgłębić, tak samo, jak i tajemnicy Boga.

Wszyscy wyczuwamy, czym jest miłość, doświadczamy jej, szukamy, okazujemy
ją, ale w rzeczywistości nie wiemy, czym ona jest. Zrozumieć to, czym jest miłość,
przekracza całkowicie możliwości ludzkiego umysłu. Ale właśnie to dzięki niej świat tętni
życiem! Miłość jest jakby osią całego wszechświata.

To dzięki miłości powraca do nas co roku wiosna, to dzięki miłości rozwijają się kwiaty,
to dzięki miłości biegają zwierzęta, to dzięki miłości ludzkość posuwa się naprzód... Gdyby
nie było miłości, ziemia stałaby się pustkowiem bez życia, ptaki nie łączyłyby się nigdy w
pary, rośliny by się nie odradzały, człowiek pozostałby całkowicie osamotniony. Nie do
pomyślenia byłby świat bez miłości…

I tak oto człowiek, żyjący na ziemi, poszukuje wciąż nieba; znajduje sobie małżonkę, ale
nawet przy niej czuje się samotny, daje życie swoim dzieciom, ale pozostaje wśród nich
nadal osamotniony, jest bowiem w nim coś takiego, czego nie może nigdy nasycić, co
sprawia, że jest zawsze niespokojny, że stale czegoś poszukuje. Jest jakby jednym
biegunem magnesu, który wciąż szuka drugiego bieguna, jest jakby przepaścią, z której
wydany głos chce się odbić echem w drugiej przepaści.

A święty Augustyn nawet powie, że „niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie
spocznie w Bogu". Ta miłość nadprzyrodzona, ten Ukochany tak bardzo daleki, a zarazem
tak bardzo nam bliski, ta rzeczywistość jeszcze nam w pełni nieznana - ale jakże bardzo
przez nas upragniona! jest celem dążeń, poszukiwań i marzeń człowieka. Tym wszystkim
właśnie jest Bóg.

Człowiek poszukuje Boga, i Bóg jest dla człowieka miłością godną jego wielkości. Bóg
jest dla człowieka sytością, pełnią, urzeczywistnieniem jego pragnień, celem, spokojem,
radością, szczęściem…

Gdyby człowiek wiedział, że poszukiwanie Boga jest najwspanialszą miłosną
przygodą! Gdybyż świat wiedział, że święty to nie ktoś, kto się wszystkiego wyrzekł, lecz
człowiek, który zrozumiał, na czym polega prawdziwa miłość i który nie potrafi spocząć,
póki jej nie znajdzie! Tak, święty to ten, kto wszystko należycie zrozumiał i ocenił, i już tu
na ziemi wyrywa się spośród ludzi opieszałych i biegnie wprost ku tej pełni, starając się
skrócić sobie drogę. A po nim pobiegną także inni, pobiegną wszyscy - mam przynajmniej
taką nadzieję, gdyż nie ma innej drogi, innego celu.  Carlo Carretto – Liczy się tylko miłość
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Jedno tylko zadanie powierzone zostało każdej istocie ludzkiej:
nauczyć się kochać, szczerze, prawdziwie, bezinteresownie

Drodzy bracia i siostry,
W jednej z poprzednich katechez przedstawiłem postać św.

Bernarda z Clairvaux, „doktora miodopłynnego”, wielkiej postaci
wieku XII. Jego biografem – przyjacielem i wielbicielem – był Wil-
helm z Saint-Thierry, któremu poświęcę dzisiejsze rozważanie…

Jedno z jego pierwszych dzieł zatytułowane jest O naturze 
i godności miłości. Znalazła w nim wyraz jedna z podstawowych
idei Wilhelma, aktualna także dla nas. Główną siłą, która poru-
sza ludzką duszę – powiada on – jest miłość. Natura człowieka
w swej najgłębszej istocie polega na miłości. W ostateczności
jedno tylko zadanie powierzone zostało każdej istocie ludzkiej:
nauczyć się kochać, szczerze, prawdziwie, bezinteresownie. Ale
tylko w szkole Boga zadanie to można wypełnić i człowiek może
osiągnąć cel, dla którego został stworzony. 

Pisze bowiem Wilhelm: „Sztuką sztuk jest sztuka miłości (...) To Stwórca natury
wzbudził miłość. Miłość jest mocą duszy, która prowadzi ją jakby swym naturalnym
ciężarem do miejsca i do celu, które są mu właściwe” (Traktat o naturze i godności
miłości). Nauka kochania wymaga długiej i żmudnej drogi, którą Wilhelm dzieli na
cztery etapy, odpowiadające wiekowi człowieka: dzieciństwo, młodość, dojrzałość
i starość.

Na drodze tej osoba musi narzucić sobie skuteczną ascezę, surową samokontrolę, aby
wyeliminować wszelkie bezładne uczucie, wszelkie skłonności ku egoizmowi i zjednoczyć
własne życie z Bogiem – źródłem, celem i siłą miłości, aż do osiągnięcia szczytu życia du-
chowego, który Wilhelm określa jako „mądrość”. Na zakończenie tej ascetycznej wędrów-
ki doznaje się wielkiej pogody i słodyczy. Wszystkie zdolności człowieka – inteligencja,
wola, uczucia – spoczywają w Bogu, poznanym i umiłowanym w Chrystusie.

Tajemnica udanego i szczęśliwego życia
Także w innych dziełach Wilhelm mówi o tym radykalnym powołaniu do miłości do

Boga, która stanowi tajemnicę udanego i szczęśliwego życia, i którą opisuje on jako
nieustanne i rosnące pragnienie, rozbudzane w sercu człowieka przez samego Boga. 
W jednej z medytacji mówi on, że przedmiotem tej miłości jest Miłość przez duże „M”, czyli
Bóg. „To On wlewa się w serce tego, kto Go miłuje i uzdalnia go do przyjęcia Boga.
Ofiarowuje się do syta i w taki sposób, że nie mija nigdy pragnienie tej sytości. Ten poryw
miłości jest spełnieniem człowieka”. 

Uderza fakt, że Wilhelm, mówiąc o miłości do Boga, przywiązuje wielkie znaczenie do
wymiaru uczuciowego. W gruncie rzeczy, drodzy przyjaciele, serce nasze jest z ciała i gdy
miłujemy Boga, który jest samą Miłością, jakże nie wyrazić w tej relacji z Panem również
naszych najbardziej ludzkich uczuć, jak czułość, wrażliwość, delikatność? Sam Pan,
stając się człowiekiem, zechciał miłować nas sercem cielesnym!

Poznaje się Boga, jeśli się Go kocha!
Z kolei według Wilhelma miłość ma inną ważną właściwość: oświeca inteligencję i poz-

wala lepiej i dogłębniej poznać Boga, w Bogu zaś osoby i wydarzenia. Wiedza, która
płynie ze zmysłów i z inteligencji, zmniejsza, ale nie usuwa dystansu między podmiotem 
a przedmiotem, między „ja” a „ty”. Miłość natomiast wywołuje atrakcyjność i jedność tak,
iż następuje przemiana i upodobnienie się między podmiotem, który miłuje a przedmiotem
miłowanym. Ta wzajemność uczucia i sympatii pozwala zatem na znacznie głębsze poz-
nanie od tego, które daje jedynie rozum. Tym się tłumaczy słynne powiedzenie Wilhelma:
„Amor ipse intellectus est – już w samej sobie miłość jest początkiem poznania”. 

Drodzy przyjaciele, postawmy sobie pytanie: czyż tak właśnie nie jest w naszym życiu?
Czyż nie jest prawdą, że znamy rzeczywiście tylko tego i to, co miłujemy? Bez
pewnej sympatii nie zna się nikogo i nic! A dotyczy to przede wszystkim poznania
Boga i Jego tajemnic, które przekraczają zdolność zrozumienia naszej inteligencji:
poznaje się Boga, jeśli się Go kocha!..

Miłować Boga, a przez miłość do Niego, kochać naszego bliźniego
Drodzy bracia i siostry, autor ten, którego moglibyśmy określić „Piewcą miłości”, uczy

nas dokonywać w naszym życiu zasadniczego wyboru, który nadaje sens i wartość wszys-
tkim innym wyborom: miłować Boga, a przez miłość do Niego, kochać naszego bliźniego;
tylko dzięki temu będziemy mogli spotkać prawdziwą radość, zadatek wiecznego
błogosławieństwa. 

Udajmy się zatem po naukę do Świętych, aby nauczyć się kochać w sposób
prawdziwy i całkowity, aby wstąpić na tę drogę naszego bytu. 

Za młodą świętą, Doktorem Kościoła, Teresą do Dzieciątka Jezus, powiedzmy także my
Panu, że chcemy żyć miłością. Kończę modlitwą tej właśnie Świętej: 

„Kocham Cię, a Ty o tym wiesz, boski Jezu! 
Duch miłości pali mnie swoim ogniem. 
Miłując Cię, przyciągam Ojca, 
którego moje słabe serce zachowuje, bez wyjścia. 
Trójco! Jesteś niewolnicą mojej miłości. 
Żyć miłością na tym padole, 
to dawać się bez miary, nie prosząc o zapłatę, (...) 
kiedy się kocha, nie robi się rachunków. 
Ja dałam wszystko Sercu Bożemu, 
które przepełnione jest czułością! 
I biegnę lekka. 
Nie mam już nic, 
a jedynym moim bogactwem jest życie miłością”.

Nauka i osoba wybitnego przedstawiciela teologii monastycznej XII wieku 
Wilhelma z Saint-Thierry była przedmiotem katechezy Benedykta XVI 

podczas audiencji ogólnej  2 grudnia na Placu św. Piotra w Watykanie (fragm.)
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