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Deus caritas est
DAMIAN BRYL

Pytania o mi³oæ, jej istotê i znaczenie podejmowano od wieków. Gdy
przygl¹damy siê tym poszukiwaniom, zauwa¿amy, ¿e s³owo mi³oæ jest
pojêciem bardzo wieloznacznym, oznaczaæ mo¿e wiele bardzo ró¿nych uczuæ,
zachowañ czy postaw cz³owieka: cielesnych lub duchowych, spontanicznych
lub przemylanych, powa¿nych lub b³ahych, pozytywnych lub destruktywnych. Wielowymiarowoæ ta bardzo jasno widoczna jest w Biblii. Mo¿emy
powiedzieæ, ¿e cz³owiek z kart Pisma wiêtego zna i prze¿ywa te wszystkie
wymiary, potrafi oceniæ wartoæ mi³oci (por. Prz 15,17), ale zauwa¿a tak¿e
ryzyko, jakie niesie z sob¹ to uczucie (por. Prz 5; Syr 9,1-9).
W poszukiwania natury ludzkiej mi³oci i jej wymiarów, a z drugiej strony w ukazanie mi³oci w wymiarze nadprzyrodzonym, w³¹cza siê tak¿e papie¿ Benedykt XVI swoj¹ pierwsz¹ encyklik¹ Deus caritas est (DCE). Dokument ten Ojciec wiêty podpisa³ 25 grudnia 2005 roku, za og³oszono go
i opublikowano 25 stycznia 2006. Okrelaj¹c cel dokumentu papie¿ napisa³:
w pierwszej mojej encyklice pragnê mówiæ o mi³oci, któr¹ Bóg nas nape³nia
i któr¹ mamy przekazywaæ innym. [ ] Chcê podkreliæ niektóre fundamentalne elementy, aby pobudziæ wiat do nowej, czynnej gorliwoci w dawaniu
ludzkiej odpowiedzi na Bo¿¹ mi³oæ (DCE 1).
Ca³y dokument sk³ada siê z dwóch czêci. Pierwsza powiêcona jest ró¿nym wymiarom mi³oci, druga za mówi o kocielnym wype³nianiu przykazania mi³oci bliniego. Pierwsza czêæ, choæ nie³atwa w lekturze, jest bogata
kulturowo i filozoficznie. Druga natomiast, traktuj¹ca o pos³udze mi³oci, jest
konkretna. Papie¿ podkrela tam, ¿e praca charytatywna jest pierwszorzêdn¹,
a nie dodatkow¹ dzia³alnoci¹ Kocio³a.
Benedykt XVI przedstawia w swej encyklice pojêcie mi³oci w jego ró¿norodnych wymiarach. W czasie jednej z audiencji papie¿ wyjania³: Chcia³bym ukazaæ, ¿e chodzi o ten sam ruch, który ma wiele wymiarów. Eros 
dar mi³oci miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹ pochodzi z tego samego ród³a dobroci Stwórcy, co nastêpnie mo¿liwoæ mi³oci, która rezygnuje z samego siebie na rzecz drugiego1. Dostrzegaj¹c potrzebê uporz¹dkowania rozumienia
1

Benedykt XVI, Audiencja generalna z dnia 18.01.2006 r.
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mi³oci wed³ug pewnych zasad i norm moralnych, papie¿ ukazuje ró¿nicê
i jednoæ miêdzy eros i agape. Odwo³uje siê do mi³oci miêdzy mê¿czyzn¹
i kobiet¹, w której cia³o i dusza uczestnicz¹ w sposób nierozerwalny, i w której przed istot¹ ludzk¹ otwiera siê obietnica szczêcia, wy³ania siê jako wzór
mi³oci (DCE 1).
Analizuj¹c pojêcie mi³oci autor encykliki wyjania jak eros przekszta³ca
siê w agape w takiej mierze, w jakiej obydwoje naprawdê siê kochaj¹, gdy
jedno z nich nie szuka ju¿ wiêcej siebie i swej w³asnej radoci, przyjemnoci,
lecz przede wszystkim szuka dobra drugiego. W ten sposób eros przekszta³ca
siê w mi³oæ agape na drodze oczyszczenia, pog³êbienia, odkrycia drugiego
cz³owieka, wyzwolenia ja w darze z siebie (DCE 6). Bardzo znamienne jest,
¿e w tekcie papieskim eros i agape  mi³oæ wstêpuj¹ca i mi³oæ zstêpuj¹ca,
nie daj¹ siê nigdy ca³kowicie oddzieliæ jedna od drugiej, aby mi³oæ stawa³a
siê darem musi najpierw jako dar byæ przyjêta (por. DCE 7).
Dalsze poszukiwania mi³oci przez Benedykta XVI maj¹ charakter bardziej teologiczny, w tej perspektywie mi³oæ cz³owieka ma charakter responsoryjny, jest odpowiedzi¹ na Bo¿¹ mi³oæ. Poniewa¿ Bóg pierwszy nas umi³owa³ (por. 1 J 4,10), mi³oæ nie jest ju¿ przykazaniem, ale odpowiedzi¹ na dar
mi³oci, z jak¹ Bóg do nas przychodzi (DCE 1). Chrzecijanin nie musi zas³ugiwaæ na mi³oæ Boga, mi³oæ wczeniej jest mu dana (por. DCE 14). On
pierwszy nas ukocha³ i nadal nas kocha jako pierwszy; dlatego my równie¿
mo¿emy odpowiedzieæ mi³oci¹. Bóg nie nakazuje nam uczucia, którego nie
mo¿emy w sobie wzbudziæ. On nas kocha, pozwala, ¿e mo¿emy zobaczyæ
i odczuæ Jego mi³oæ i z tego pierwszeñstwa mi³owania ze strony Boga mo¿e,
jako odpowied, narodziæ siê mi³oæ równie¿ w nas (DCE 17). Dowiadczenie mi³oci Boga ma dla cz³owieka fundamentalne znaczenie. Dziêki temu
dowiadczeniu cz³owiek potrafi kochaæ, stopniowo mi³oæ przenika ca³e jego
¿ycie, staje siê jego g³ówn¹ zasad¹ (por. DCE 1).
W drugiej czêci dokumentu papie¿ ukazuje, jak najbardziej osobisty akt
mi³oci p³yn¹cy od Boga, który sam jest mi³oci¹, winien równie¿ byæ aktem
eklezjalnym, tak¿e organizacyjnie. Równie¿ Koció³ jako wspólnota  rozwa¿a Benedykt XVI  winien wprowadzaæ mi³oæ w czyn. Konsekwencj¹ tego
jest fakt, ¿e mi³oæ potrzebuje równie¿ organizacji, aby w sposób uporz¹dkowany mog³a s³u¿yæ wspólnocie (DCE 20).
Akcentuj¹c wa¿noæ pos³ugi mi³oci autor encykliki jednoznacznie stwierdza: Caritas nie jest dla Kocio³a rodzajem opieki spo³ecznej, któr¹ mo¿na by
powierzyæ komu innemu, ale nale¿y do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty (DCE 24). Pos³uga mi³oci w Kociele, diakonia, spe³niana
zbiorowo w sposób zorganizowany  zosta³a ju¿ wprowadzona do fundamen-
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talnej struktury Kocio³a (DCE 21). Znamienne s¹ s³owa Ojca wiêtego, podkrelaj¹ce, ¿e Koció³ nie mo¿e zaniedbaæ pos³ugi mi³oci, tak jak nie mo¿e
zaniedbaæ Sakramentów i S³owa (DCE 22). Nie mo¿na zatem przeciwstawiaæ
pos³ugi kultycznej pos³udze socjalnej.
Ostatnie rozwa¿ania encykliki, nie trac¹c g³êbi teologicznej, nabieraj¹
charakteru bardziej duszpasterskiego. Papie¿, dostrzegaj¹c wagê i znaczenie pos³ugi mi³oci w Kociele, jednoczenie ukazuje wa¿ne, specyficzne
wymiary tej dzia³alnoci. Czynna, organizacyjnie sprawna dzia³alnoæ charytatywna Kocio³a  Caritas, nie mo¿e byæ tylko organizacj¹, jak inne instytucje filantropijne, ale winna stawaæ siê wyrazem g³êbszego aktu osobowej mi³oci, któr¹ Bóg obudzi³ w sercach. Jest odbiciem tego aktu, w którym
Bóg jest i dzia³a.
Wród elementów konstytutywnych wiadcz¹cych o istocie chrzecijañskiej i kocielnej caritas, Benedykt XVI szczególnie akcentuje: potrzebê odpowiedzi na to, co w konkretnej sytuacji stanowi bezporedni¹ koniecznoæ
(DCE 31); niezale¿noæ dzia³alnoci charytatywnej od partii czy ideologii
(por. DCE 31); a tak¿e troskê, aby Caritas nie sta³a siê rodkiem do prozelityzmu, gdy¿ mi³oæ jest bezinteresowna; nie praktykuje siê jej dla osi¹gniêcia
innych celów (DCE 31).
Wa¿nym fragmentem encykliki wydaj¹ siê rozwa¿ania Ojca wiêtego dotycz¹ce relacji pomiêdzy zaanga¿owaniem na rzecz sprawiedliwoci i pos³ug¹ charytatywn¹. Benedykt XVI bardzo mocno przypomina zasadê rozdzia³u
pomiêdzy pañstwem a Kocio³em, akcentuj¹c prawdê, ¿e sprawiedliwy porz¹dek spo³eczeñstwa i pañstwa jest centralnym zadaniem polityki (DCE 28).
Budowanie sprawiedliwego porz¹dku spo³ecznego i pañstwowego, czyli zadanie polityczne, nie mo¿e byæ bezporedni¹ misj¹ Kocio³a. [ ] Koció³ ma
obowi¹zek wspó³dzia³aæ przez oczyszczanie rozumu i formacjê etyczn¹, aby
wymagania sprawiedliwoci sta³y siê zrozumia³e i politycznie wykonalne
(DCE 28).
Encyklika Benedykta XVI Deus caritas est, g³êboka w swoich treciach
i analizach, jest jak ka¿dy dokument Magisterium Kocio³a zaproszeniem dla
teologów do pog³êbionych badañ i dociekañ. Zaproszenie to podjêli pracownicy Zak³adu Teologii Moralnej i Duchowoci Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Owoc ich pracy prezentuje
niniejsza monografia.
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G³ówne linie teologiczne
encykliki Benedykta XVI Deus caritas est
The Main Theological Themes of Benedict XVIs Encyclical Deus caritas est

Praktyka Magisterium Kocio³a sprawi³a, i¿ encykliki, chocia¿ nie nale¿¹
do najwa¿niejszych wypowiedzi papieskich, wyznaczaj¹ jednak g³ówne tematy ka¿dorazowego pontyfikatu. Odnosi siê to przede wszystkim do pierwszej
encykliki, któr¹ zwyk³o siê okrelaæ programow¹. Je¿eli jednak okrelenie to
sugeruje wyznaczenie g³ównej linii aktywnoci papie¿a, to w odniesieniu do
pierwszej encykliki Benedykta XVI Deus caritas est1 komentatorzy byli bardzo powci¹gliwi. Temat wybrany przez nowego papie¿a sugeruje raczej swego rodzaju teologiczny evergreen  jeli wolno u¿yæ porównania z dziedziny
muzyki  wielokrotnie ju¿ poruszany, jednak ci¹gle na nowo aktualny. Mimo
tej w¹tpliwoci, encyklika ta pozostaje interesuj¹ca, wskazuje bowiem na styl
i sposób rozumienia przez Benedykta XVI swojej pasterskiej pos³ugi. Od samego pocz¹tku jego pontyfikatu mo¿na by³o zaobserwowaæ z jednej strony
wielkie pragnienie kontynuacji nauczania Jana Paw³a II, z drugiej jednak od
pierwszego kazania na inauguracyjnej Eucharystii papie¿ wyranie postawi³
nowe akcenty. Dotyczy to tak¿e jego pierwszej encykliki. Sprawia ona wra¿enie raczej wyk³adu monograficznego, ani¿eli kocielnego dokumentu, jest
to jednak wyk³ad dobrze zrozumia³y i unikaj¹cych zbytnich zawi³oci. Papie¿
oszczêdnie pos³uguje siê przypisami, a przy tym przywo³ywane przez niego
dokumenty jego poprzednika i inne dokumenty Kocio³a, s¹ równowa¿one
1

Benedykt XVI, Deus caritas est, Kraków 2006 (dalej DCE).
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cytatami z pism Ojców Kocio³a. Nale¿y tak¿e odnotowaæ, ¿e pierwsza encyklika Benedykta XVI nale¿y do nielicznych dokumentów kocielnych, które
zawieraj¹ odniesienia do myli takich filozofów jak Nietzsche czy Kartezjusz,
których nawet przy wielkiej otwartoci trudno okreliæ mianem ojców. Poni¿sze dywagacje bêd¹ siê stara³y wydobyæ kluczowe tematy teologiczne tego
dokumentu.

I. G£ÓWNY ZAMYS£ ENCYKLIKI
Je¿eli traktowaæ pierwsz¹ encyklikê Benedykta XVI jako encyklikê programow¹, to trzeba zapytaæ o przyczynê wyboru w³anie takiego tematu. Ju¿
w pierwszym s³owach dokumentu papie¿ interpretuje sztandarowy cytat
z 1 Listu w. Jana, z którego zaczerpniêty zosta³ tytu³ encykliki, jako rdzeñ,
istotê wiary chrzecijañskiej, która stanowi nowy obraz Boga i zwi¹zany
z nim obraz cz³owieka i jego drogi2. Z przypomnieniem tego, co fundamentalne i najwa¿niejsze papie¿ wi¹¿e jednak konkretne oczekiwania. Wydaje
siê, ¿e w³anie w tych s³owach zawarty jest motyw i pierwotny zamys³ dokumentu. Papie¿ podkrela jego konkretne znaczenie w wiecie, w którym
z imieniem Bo¿ym ³¹cz¹ siê czasami zemsta czy nawet obowi¹zek nienawici i przemoc3. Nietrudno w tych s³owach dostrzec echo zjawiska wiatowego terroryzmu, który nabiera nierzadko znamion przemocy dokonywanej
w imiê Boga na Jego rzekomy rozkaz. Wydaje siê, ¿e dla Benedykta XVI
w zjawisku tym tkwi najwiêksze zagro¿enie dla wspó³czesnego wiata, ale
tak¿e dla Kocio³a. Chodzi bowiem z jednej strony o niebezpieczeñstwo
globalnego konfliktu i zak³ócenia pokoju na skalê ogólnowiatow¹. Oczywicie, trudno by³oby szukaæ w wypowiedziach nowego papie¿a, równie¿
tych sprzed jego wyboru na Stolicê Piotrow¹, jakichkolwiek elementów antyislamskich, jak zreszt¹ by³o i w przypadku jego poprzednika. Wrêcz przeciwnie, ju¿ w czasie pierwszej podró¿y na wiatowe Dni M³odzie¿y Benedykt XVI spotka³ siê z delegacj¹ muzu³manów i w swoim wyst¹pieniu zwraca³ siê do zaproszonych goci per Drodzy Przyjaciele muzu³manie4.
Zarówno Jan Pawe³ II, jak te¿ Benedykt XVI dalecy s¹ od identyfikowania
terroryzmu z islamem. Tym, co niepokoi papie¿a, jest oczywistoæ, z jak¹
terroryci, szczególnie islamscy, wplataj¹ element religijny w uzasadnienie
swojej zbrodniczej aktywnoci, czyni¹c z niej wiêt¹ wojnê i wyraz s³u¿Por DCE 1.
Tam¿e.
4
Benedykt XVI, Wzajemny szacunek, solidarnoæ i pokój. Spotkanie z przedstawicielami
wspólnot muzu³mañskich, LOsservatore Romano 10 (2005), s. 22-24.
2
3
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by Bo¿ej oraz obiecuj¹c sprawcom zamachów szczególn¹ nagrodê za ka¿de
zg³adzone ¿ycie ludzkie.
Ta stosunkowo obszerna dywagacja na temat terroryzmu wydaje siê byæ
potrzebna, ¿eby uchwyciæ zamiar, jaki przywieca³ Benedyktowi XVI. Chodzi o zdecydowane przypomnienie prawdziwego obrazu Boga  Boga kochaj¹cego, chodzi poniek¹d o kontrastow¹ proklamacjê mi³oci Bo¿ej wobec zagro¿enia, jakie niesie ze sob¹ wykorzystywanie wiary w Boga do ideologii
niszczenia i lepej przemocy. Chodzi o zdecydowane przeciwstawienie wykorzystania Boga do doranych politycznych celów. Jest to zatem zarówno
zamiar g³êboko teologiczny, jak te¿  jeli powy¿sze obserwacje s¹ trafne 
g³êboko polityczny, maj¹cy na celu zabranie g³osu w najbardziej pal¹cej kwestii porz¹dku wiatowego. Encyklika ma stanowiæ proklamacjê mesjañskiej
alternatywy porz¹dku wiatowego, opart¹ nie na przemocy ani te¿ na racji
si³y, ale na mi³oci i szacunku, dla którego najpe³niejszym punktem odniesienia jest tytu³ dokumentu: Bóg jest mi³oci¹. Swoj¹ pierwsz¹ encyklik¹ papie¿
zdaje siê chcieæ przeciwdzia³aæ tendencji, pragn¹cej nadaæ zmaganiom z terroryzmem znamiê ju¿ nie tylko wojny miêdzy kulturami, ale tak¿e wojny
miêdzy religiami.
Takiej interpretacji mo¿na oczywicie zarzuciæ, ¿e przeakcentowuje pewien aspekt, o którym papie¿ wspomina jedynie pobie¿nie. Przeciw takiej
interpretacji mog¹ przemawiaæ fragmenty dotycz¹ce mi³oci erotycznej, a tak¿e ca³a druga czêæ encykliki, która przecie¿ odnosi siê do dobroczynnej, charytatywnej dzia³alnoci Kocio³a. Rzeczywicie, gdyby chcieæ rozumieæ
pierwsz¹ encyklikê Benedykta XVI jako natychmiastowy program polityczny, zastrze¿enia te by³oby ca³kowicie uzasadnione. Przypuszczenie takie mo¿e
byæ wzmocnione faktem, ¿e papie¿ adresuje swoj¹ encyklikê do biskupów,
prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych
wieckich, pomijaj¹c do³¹czany przez jego poprzedników dodatkowy kr¹g
odbiorców  ludzi dobrej woli. Takie zaadresowanie encykliki sprawia wra¿enie, i¿ mamy do czynienia z dokumentem wewnêtrznym Kocio³a, skierowanym w pierwszym rzêdzie i zasadniczo do wierz¹cych katolików. Je¿eli
jednak rozumie siê papieskie przes³anie jako mocne przywo³anie fundamentalnej prawdy wiary chrzecijañskiej o kochaj¹cym Bogu i cz³owieku zaproszonym do wspó³mi³owania, to nie sposób odmówiæ temu przes³aniu konkretnego znaczenia w³anie w kontekcie wspó³czesnej sytuacji wiata, który
z jednej strony degraduje i wymiewa mi³oæ, proklamuj¹c skuteczn¹ przemianê wiata na drodze wyzbycia siê mi³oci i gloryfikacji przemocy i si³y,
z drugiej za b¹d to usuwa Boga na margines ¿ycia, b¹d te¿ zaprzêga go do
uzasadnienia aktów terroru.
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II. OBRAZ BOGA
Centrum dokumentu stanowi¹, jak siê wydaje rozdzia³y 9-18, wskazuj¹ce
na rdzeñ Objawienia, na  jak to okrela Benedykt XVI  nowoæ wiary biblijnej. Nowoæ ta, a jednoczenie istota chrzecijañskiej wiary, zawiera siê
w³anie w nowym, oczyszczonym obrazie Boga, ale tak¿e  co zostanie zanalizowane poni¿ej  w nowym obrazie cz³owieka. Papie¿, jak wprawny rysownik, szkicuje w kilku zasadniczych motywach sedno nowego obrazu
Boga, który wy³ania siê z dowiadczenia wiary Izraela: jest to Bóg osobicie
kochaj¹cy, Bóg pasjonat w mi³owaniu cz³owieka. Obraz ten jest o wiele bardziej ¿ywy, chocia¿ miejscami mocno antropomorficzny, ni¿ obraz bóstwa,
jaki wytworzy³a staro¿ytna filozofia, nawet ta, która za swoje czo³owe zadanie uzna³a siêgniêcie poza zas³onê bogatej mitologii. Biblia nie waha siê pos³ugiwaæ mia³ymi obrazami erotycznymi, by oddaæ Bo¿¹ namiêtn¹  rzec
by mo¿na  mi³oæ do swego ludu, mi³oæ, która cierpi z powodu niewiernoci, która z wielk¹ czu³oci¹ troszczy siê o lud, która kocha, jak to okrela
Ozeasz, wiêzami ludzkimi, wiêzami mi³oci (por. Oz 11,4). Taki obraz Boga
z jednej strony podejmuje staro¿ytn¹ filozoficzn¹ refleksjê dotycz¹c¹ Boga jako
pra-zasady i pra-przyczyny wszechwiata, jako wszechogarniaj¹cego Logosu.
Z drugiej jednak strony biblijne obrazy przekraczaj¹ tê refleksjê, rozsadzaj¹ niejako jej ramy, pokazuj¹c ca³¹ pasjê Bo¿ej mi³oci. Ta mi³oæ Boga,
jak mówi papie¿, mo¿e byæ okrelona bez w¹tpienia jako eros, która jest równoczenie agape5. Mówienie o erosie Boga w papieskim dokumencie mo¿e
byæ uznane za dosyæ nowatorskie  co zosta³o te¿ zauwa¿one przez komentatorów  jednak w zasadzie nie jest ono niczym innym, jak okreleniem kategoriami refleksji antropologicznej dobrze znanych biblijnych obrazów Boga,
który kocha Izraela. Agape Boga wobec swego ludu ukazuje siê natomiast
w ca³kowitej bezinteresownoci Jego mi³oci i w gotowoci do przebaczenia.
Dzie³o Chrystusa, w którym Bóg, stawszy siê cz³owiekiem, sam przyjmuje
na siebie mieræ, jest dzie³em, które rozstrzyga raz na zawsze pozorny konflikt miedzy  jak siê wydaje  konkuruj¹cymi i wzajemnie siê ograniczaj¹cymi przymiotami Boga: Jego mi³oci¹ i Jego sprawiedliwoci¹. To w³anie
Osoba Chrystusa, a nie jaka wznios³a idea, czy daj¹ce religijne uniesienia
praktyki religijne stanowi¹ rdzeñ chrzecijañstwa. Papie¿ wskazuje i podkrela ostateczne konsekwencje Wcielenia. Mamy tutaj do czynienia z niebywa³ym realizmem: mi³oæ nie pozostaje abstrakcyjnym pojêciem, ale objawia siê
nieprzewidywalnym i w pewnym sensie niebywa³ym dzia³aniu Boga6. Papie¿
5
6
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wskazuje na najwiêkszy ewangeliczny paradoks, który stanowi¹c najwy¿sz¹
proklamacjê mi³oci, rozsadza jednoczenie wszelkie koncepcyjne próby rozumu ludzkiego, zmierzaj¹ce do pojêciowego wyra¿enia istoty Boga.
W mierci Chrystusa na krzy¿u, jak stwierdza papie¿, dokonuje siê owo zwrócenie siê Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje siebie,
aby podnieæ cz³owieka i go zbawiæ  jest to mi³oæ w swej najbardziej radykalnej formie7. Chrzecijañstwo polega na zawierzeniu tej mi³oci. U pocz¹tku bycia chrzecijaninem, jak podkrela Benedykt XVI ju¿ w pierwszych s³owach encykliki, nie ma decyzji etycznej czy jakiej wielkiej idei, ale natomiast
spotkanie z wydarzeniem, z Osob¹, która nadaje ¿yciu now¹ perspektywê,
a tym samym decyduj¹ce ukierunkowanie8.

III. OBRAZ CZ£OWIEKA
Objawienie istoty Boga jako Mi³oci, która nie zna miary i nie cofa siê
przed ofiar¹ dla dobra cz³owieka, musi wp³yn¹æ na obraz samego cz³owieka.
I to jest drugi element centralny pierwszej encykliki Benedykta XVI. Mi³oæ
Boga  i tylko ona  pomaga cz³owiekowi w pe³ni zrozumieæ samego siebie.
Warto w tym miejscu przywo³aæ fragment, w którym papie¿ pisze: Historia
mi³oci Boga do Izraela polega, w samej swej g³êbi na tym, ¿e On nadaje mu
Torah, czyli otwiera Izraelowi oczy na prawdziw¹ naturê cz³owieka i wskazuje mu drogê prawdziwego cz³owieczeñstwa. Tak, historia polega na fakcie, ¿e
cz³owiek, ¿yj¹c w wiernoci jedynemu Bogu, dowiadcza siebie samego jako
kochanego przez Boga i odkrywa radoæ w prawdzie, w sprawiedliwoci 
radoæ w Bogu, która staje siê jego istotnym szczêciem9. Warto zatrzymaæ
siê na tym fragmencie, gdy¿ poza jego teologiczn¹ treci¹ ujawnia on pewien
rys ca³ej twórczoci teologicznej kard. Josepha Ratzingera. Jest to naznaczone g³êbokim szacunkiem spojrzenie na Stary Testament i docenienie owego
matczynego pnia, w który  by pos³u¿yæ siê porównaniem w. Paw³a 
zosta³a zaszczepiona wspólnota wierz¹cych w Chrystusa (por. Rz 11,1-24).
Nie chodzi tutaj jedynie o nieustanne podkrelanie  zreszt¹ doskonale koresponduj¹ce z t¹ sam¹ lini¹ jego poprzednika, Jana Paw³a II  i¿ przymierze
zawarte z narodem wybranym nigdy nie zosta³o przez Boga cofniête, a uzdrowienie relacji chrzecijan do ¿ydów (rozumiane jako wspólnota wiary w tego
samego Boga, a nie jako dzia³anie na p³aszczynie politycznej) jest nagl¹cym
7
8
9
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i ci¹gle jeszcze nie zrealizowanym zadaniem. Chodzi raczej o docenienie Starego Testamentu jako s³owa Bo¿ego. Chrzecijanie czytaj¹ go oczywicie inaczej, ni¿ ¿ydzi, mianowicie w wietle Wydarzenia Jezusa Chrystusa, którego
ostateczna, mesjañska interpretacja Tory wydobywa z niego wolê Boga nieska¿on¹ ludzk¹ s³aboci¹. Próbk¹ takiego podejcia do Tory s¹ tzw. antytezy
w Kazaniu na Górze (Mt 5,21-48), w których Jezus, najpierw deklaruje, i¿
nie przyszed³ znieæ Tory, ale j¹ wype³niæ, a jej postanowieniom daje swoj¹
ostateczn¹ interpretacjê, ka¿dorazowo poprzedzon¹ s³owami: A Ja wam powiadam. Tak rozumiany Stary Testament zawiera istotne dla ¿ycia chrzecijañskiego treci i nie mo¿e byæ traktowany jako przestarza³y testament, który mo¿na od³o¿yæ, koncentruj¹c siê jedynie na pismach nowotestamentowych.
To¿samoæ chrzecijañska by³aby okaleczona bez bogactwa Starego Testamentu. Co wiêcej, Nowy Testament, chocia¿ stanowi ukoronowanie Bo¿ego
samoobjawienia w Osobie, dzia³aniu, mierci i zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa, sta³by siê nieczytelny bez perspektywy, jak¹ roztacza Stary Testament. Wydaje siê, i¿ taka w³anie wiadomoæ ka¿e Benedyktowi XVI czerpaæ obficie z bogactwa refleksji starotestamentalnej. Relacjê chrzecijañstwa
do Tory Izraela papie¿ podkrela ju¿ we wstêpie do swego dokumentu, pisz¹c,
i¿ wiara chrzecijañska, uznaj¹c mi³oæ za swoj¹ g³ówn¹ zasadê, przejê³a to,
co stanowi³o istotê wiary Izraela, a równoczenie nada³a temu now¹ g³êbiê
i zasiêg10.
Warto w tym momencie zauwa¿yæ pewn¹ analogiê, rzec mo¿na  komplementarnoæ miêdzy myl¹ Benedykta XVI a treciami nauczania jego poprzednika w tej programowej encyklice. W centrum przytoczonego wy¿ej
fragmentu z encykliki Deus caritas est znaleæ mo¿na myl, która  zestawiona z treci¹ pierwszej encykliki Jana Paw³a II Redemptor hominis  ukazuje
szerok¹ perspektywê dziejów zbawienia. Jan Pawe³ II, krel¹c znaczenie Jezusa Chrystusa dla chrzecijañskiej antropologii, stwierdzi³: Cz³owiek pozostaje dla siebie istot¹ niezrozumia³¹, jego ¿ycie jest pozbawione sensu, jeli
nie objawi mu siê Mi³oæ, jeli nie spotka siê z Mi³oci¹, jeli jej nie dotknie
i nie uczyni w jaki sposób swoj¹, jeli nie znajdzie w niej ¿ywego uczestnictwa. I dlatego w³anie Chrystus  Odkupiciel [ ] objawia w pe³ni cz³owieka
samemu cz³owiekowi11. Chrystus, Jego s³owo i czyny, Jego Pascha, staj¹ siê
ostatecznym dokoñczeniem i wyjanieniem procesu, który rozpocz¹³ siê od
wybrania Izraela i nadania mu Torah  Prawa. Prawo to nie mo¿e byæ postrzegane jako zespó³ zakazów i nakazów, ale jako dom, jako przestrzeñ ¿yciowa, w której  jak podkrela Benedykt XVI  cz³owiekowi otwieraj¹ siê oczy
10
11
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na istotê cz³owieczeñstwa, na prawdziw¹ naturê cz³owieka i na to, co tej naturze odpowiada, ale tak¿e na to, co jest z ni¹ diametralnie sprzeczne.
Dziêki temu dwug³osowi papie¿y zostaje ukazana szeroka perspektywa
dziejów zbawienia, dowiadczeñ, czasami bolesnych (i to zarówno dla ludzi,
jak i dla Boga), dziêki którym cz³owiek coraz pe³niej uzyskiwa³ mo¿liwoæ
bycia sob¹, bycia w pe³ni Bo¿ym stworzeniem. Obydwie encykliki umiejscawiaj¹ to objawienie cz³owieka samemu cz³owiekowi w kontekcie mi³oci
pisanej przez du¿e M. Bez Boga cz³owiek nie tylko nie zyskuje tak sugestywnie opiewanej przez wielu mylicieli wolnoci od rzekomo zniewalaj¹cej
relacji z bóstwem, bêd¹cym i tak  jak podkrelali niektórzy z nich  projekcj¹ ludzkich d¹¿eñ, pragnieñ i lêków, ale traci z oczu siebie samego. Odejcie
od Boga i Jego mi³oci w paradoksalny sposób oznacza utratê poczucia cz³owieczeñstwa i prowadzi do destrukcji tego, co g³êboko ludzkie, a w efekcie 
samej ludzkiej wspólnoty. Odejcie od Boga sprawia równie¿, ¿e najg³êbsza
têsknota ka¿dej istoty ludzkiej, têsknota za tym, by kochaæ i byæ kochanym,
zostaje naznaczona destrukcyjn¹ i egocentryczn¹ dynamik¹.
Ta zbie¿noæ motywów w pierwszych wielkich tekstach dwóch kolejnych
papie¿y nie jest przypadkowa. Wynika ona z chrzecijañskiej troski o kszta³t
wiata, który wykazuje coraz bardziej drastyczne oznaki braku szacunku wobec pojedynczych osób, szczególnie wobec tych, które znajduj¹ siê na najbardziej newralgicznych etapach swojej egzystencji, tzn. u jej pocz¹tku b¹d
kresu. wiat, który wypycha coraz bardziej wiarê w Boga z przestrzeni spo³ecznej w sferê prywatn¹, nie jest w stanie zape³niæ luki, jaka pozosta³a po
odrzuceniu wartoci najwy¿szych, równie¿ nienaruszalnoci ludzkiej godnoci. Fakt ten dostrzegaj¹ ju¿ tak¿e myliciele laiccy, wskazuj¹c na kruchoæ
fundamentów, na których wspó³czesne spo³eczeñstwa pragn¹ budowaæ stosunki miêdzyludzkie. Jednym z g³osów krytycznych jest nestor laickiej filozofii
europejskiej, prof. Jürgen Habermas. Nie waha siê twierdziæ, i¿ je¿eli ludzkoæ chce przetrwaæ, musi dokonaæ swoistego przek³adu i integracji fundamentalnych przekonañ religijnych, takich jak np. wizja cz³owieka jako
obrazu i podobieñstwa Stwórcy, której konsekwencj¹ jest postulat nienaruszalnoci godnoci ka¿dej istoty ludzkiej12. Tego typu adaptacje mo¿na pozostawiæ filozofom. Zadaniem pasterzy Kocio³a jest troska, by chrzecijañskie przekonanie o tym, ¿e pe³nia cz³owieczeñstwa ukazuje siê dopiero
w wietle mi³oci Boga, by³o g³oszone i obecne w umys³owoci wspó³czesnych ludzi. Dwug³os Jana Paw³a II i Benedykta XVI w tej kwestii jest bardzo sugestywny.
12
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Jednak warto w tym miejscu przywo³aæ tematykê, która w encyklice pojawia siê w³aciwie na marginesie, jednak stanowi jeden z centralnych motywów refleksji teologicznej kardyna³a Ratzingera i st¹d zapewne nieprzypadkowo znalaz³a siê w jego programowej encyklice. W kontekcie omawiania
strukturalnych problemów zwi¹zanych z dzie³ami mi³oci i mi³osierdzia
(w drugiej czêci encykliki, która w niniejszym opracowaniu zostanie omówiona poni¿ej) papie¿ wskazuje na organiczny zwi¹zek miedzy rozumem
i wiar¹. W³anie ten temat, omawiany w kontekcie fundamentów demokracji, stanowi³ przedmiot niecodziennej debaty miêdzy wspomnianym wy¿ej
J. Habermasem, a J. Ratzingerem, zorganizowanej w 2004 r. w Bawarskiej
Akademii Katolickiej w Monachium13. Wydaje siê, ¿e niektóre jej motywy
znalaz³y miejsce tak¿e w tekcie encykliki. Papie¿ podkrela, i¿ rozum praktyczny, którego zadaniem jest sformu³owanie sprawiedliwego porz¹dku spo³ecznego, musi byæ nieustannie oczyszczany od zalepienia wynikaj¹cego
z przewagi interesu i w³adzy (nr 28). To w³anie wiara stanowi dla rozumu
si³ê oczyszczaj¹c¹, która uwalniaj¹c go od zalepienia pomaga mu byæ sob¹.
Nie oznacza to jednak hegemonii wiary nad rozumem. Równie¿ wiara potrzebuje oczyszczenia przez rozum, który chroni j¹ przed fundamentalistycznym
zalepieniem. W tym w³anie miejscu papie¿ umiejscawia katolick¹ naukê
spo³eczn¹, która nie ma [ ] zamiaru przekazywaæ Kocio³owi w³adzy pañstwa. Nie chce równie¿ narzucaæ tym, którzy nie podzielaj¹ wiary, perspektyw
i sposobów zachowania, które do niej przynale¿¹. Po prostu chce mieæ udzia³
w oczyszczaniu rozumu i nieæ pomoc, aby to, co sprawiedliwe, mog³o tu
i teraz byæ rozpoznane, a nastêpnie realizowane14.

IV. CARITAS ISTOTOWO ZWI¥ZANA Z KOCIO£EM
W porównaniu z pierwsz¹ czêci¹, na której zdaje siê spoczywaæ akcent
ca³oci dokumentu, druga wydaje siê byæ na pierwszy rzut oka jedynie pewnym uzupe³nieniem, swego rodzaju czêci¹ praktyczn¹. Jednak b³êdem by³oby pomijanie jej znaczenia. Warto zwróciæ uwagê przede wszystkim na kilkakrotnie powtarzany motyw, który  o ile teologicznie nie stanowi on jakiego
novum  wydobywa i ponownie akcentuje bardzo istotny wymiar mi³oci
bliniego. W numerze 22 papie¿ stwierdza, ¿e praktyka mi³oci wobec wdów
i sierot, wobec wiêniów, chorych i wszystkich potrzebuj¹cych nale¿y do [ ]
13
T³umaczenia wyst¹pieñ Habermasa i Ratzingera zosta³y zamieszczone w Tygodniku Powszechnym 18 (2005), s. 6-7.
14
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istoty [Kocio³a] w równej mierze, jak pos³uga Sakramentów i g³oszenie
Ewangelii15. Kilka akapitów dalej Benedykt XVI znów podejmuje tê sam¹
myl i jeszcze raz z naciskiem podkrela: Caritas nie jest dla Kocio³a rodzajem opieki spo³ecznej, któr¹ mo¿na by powierzyæ komu innemu, ale nale¿y
do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty16. Myl ta musi sobie
chyba na nowo utorowaæ drogê do naszej wiadomoci, zw³aszcza na poziomie podstawowych struktur Kocio³a, jakimi s¹ parafie. Nale¿y oczywicie
dostrzec i doceniæ ogrom pracy i wysi³ku, jaki Koció³ w Polsce i na wiecie
inwestuje na wszystkich p³aszczyznach swojej struktury w dzia³alnoæ charytatywn¹. Jednoczenie jednak mo¿na i trzeba zapytaæ, czy istnieje w Kociele
powszechna wiadomoæ, ¿e caritas, rozumiana jako czynne i konkretne zaanga¿owanie na rzecz potrzebuj¹cych, które nie ogranicza siê do pewnych akcji, ale jest ci¹g³ym wysi³kiem i aktywnoci¹, nale¿y dbaæ w takim samym
stopniu, jak dbamy o liturgiê? Czy istnieje powszechna wiadomoæ, ¿e aktywnoæ charytatywna nie mo¿e byæ traktowana jako jedna z aktywnoci,
obok dzia³añ innych grup, stowarzyszeñ i ruchów, ale tak samo, jak obligujemy wszystkich do udzia³u w liturgii, bêd¹cej szczytem ¿ycia chrzecijañskiego, powinnimy czuæ siê zobligowani do aktywnoci charytatywnej?
Warto zwróciæ uwagê na kilka motywów w drugiej czêci papieskiego
dokumentu. Najpierw jest to ponowne nawi¹zanie do Tory, chocia¿ tym razem porednie. Papie¿ wskazuj¹c na znaczenie wspólnoty (koinonia) troszcz¹cej siê o wszystkich swoich cz³onków, przywo³uje tzw. summaria z dziejów Apostolskich (Dz 2,44-45; 4,32-37), które odzwierciedlaj¹ wspólnotê
dóbr w pierwszej wspólnocie jerozolimskiej. Benedykt XVI zaznacza, i¿ radykalna wspólnota dóbr okaza³a siê byæ nie do utrzymania wobec szybkiego
liczebnego rozwoju Kocio³a, wskazuje jednak na centraln¹ ideê, która nie
traci nic ze swej mocy zobowi¹zuj¹cej: we wspólnocie wierz¹cych nie mo¿e
byæ takiej formy ubóstwa, by komu odmówiono dóbr koniecznych do godnego ¿ycia17. Jak wskazuj¹ na to analizy egzegetyczne, ³ukaszowa idea wspólnoty, w której nikt nie cierpi g³odu, jest bezporednim nawi¹zaniem do fragmentu Ksiêgi Powtórzonego Prawa. Celem Tory, rozumianej jako zasady dla
sprawiedliwego porz¹dku spo³ecznego, by³a taka regulacja stosunków miêdzyludzkich, aby w ludzie Bo¿ym nie by³o nikogo cierpi¹cego niedostatek.
£ukasz jest przekonany, ¿e to w³anie Koció³ jest t¹ ziemi¹ obiecan¹ przez
Boga, w której wreszcie Tora, pierwotny porz¹dek Boga, obejmuj¹cy nie tylko sprawy duchowe, ale ca³¹ materialn¹ rzeczywistoæ, jest w pe³ni realizo15
16
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wana. Obietnica Tory dana Izraelowi, Bóg Jahwe wprowadzi ciê [...] do ziemi, gdzie nie odczuwaj¹c niedostatku, nasycisz siê chlebem, gdzie niczego ci
nie zabraknie (Pwt 8,9) musi spe³niaæ siê nieustannie w Kociele. Ta koniecznoæ konkretnej s³u¿by na rzecz potrzebuj¹cych ma jednoczenie, jak podkrela Benedykt XVI, charakter s³u¿by duchowej i nie mo¿e byæ mylona z ideami naprawiania wiata18. Papie¿ zdaje sobie sprawê z tego, jak dalece to
socjalne zaanga¿owanie Kocio³a stanowi zadanie ci¹gle niedostatecznie spe³niane. Warto zwróciæ uwagê na krytykê postawy Kocio³a wobec nowych
wyzwañ zwi¹zanych z rozwojem przemys³owym. Zgodnie ze s³owami Benedykta XVI przedstawiciele Kocio³a bardzo powoli uwiadamiali sobie, ¿e
problem sprawiedliwej struktury spo³eczeñstwa jawi³ siê w nowy sposób19.
Jednak papie¿ tak¿e wyranie polemizuje ze starym zarzutem, zgodnie z którym chrzecijañskie dzie³a mi³osierdzia, daj¹c ubogim namiastkê zaspokojenia ich potrzeb na dzisiaj i obiecuj¹c wieczne szczêcie w niebie, opónia
tylko przebudowê wiata i utworzenie sprawiedliwych struktur. Nie jest zadaniem Kocio³a podejmowanie walki politycznej o sprawiedliwy wiat, chocia¿ nie wolno mu tak¿e pozostaæ na marginesie zaanga¿owania na rzecz sprawiedliwoci. Iluzj¹ jest dla papie¿a pogl¹d, i¿ przebudowa strukturalna wiata mo¿e uczyniæ zbêdnymi pos³ugê mi³oci i dzie³a mi³osierdzia. Takie
pogl¹dy faktycznie kryj¹ w sobie równie¿ materialistyczn¹ koncepcjê cz³owieka: za³o¿enie, wed³ug którego cz³owiek mia³by ¿yæ samym chlebem (por. Mt
4,4; por. Pwt 8,3)  przekonanie, które upokarza cz³owieka i nie uznaje w³anie tego, co jest specyficznie ludzkie20.
Na podkrelenie zas³uguje tak¿e deklaracja Benedykta XVI, ¿e caritas nie
mo¿e byæ rodkiem do tego, co dzisiaj okrela siê mianem prozelityzmu21.
Owszem, papie¿ zaznacza, i¿ sama dzia³alnoæ charytatywna jest pewn¹ form¹ g³oszenia Ewangelii. Dlatego te¿ katolicy, udzielaj¹cy siê w s³u¿bie dla
drugich nie mog¹ wstydliwie skrywaæ swojej wiary, gdy¿ jej proklamacja
mia³aby byæ rzekomo obraliwa dla innych albo mia³a kogokolwiek dyskryminowaæ. Jednak potrzebna jest tutaj szczególna wra¿liwoæ. Benedykt XVI
pisze: Chrzecijanin wie, kiedy jest czas sposobny do mówienia o Bogu, a kiedy jest s³uszne zamilkn¹æ i pozwoliæ mówiæ jedynie mi³oci. On wie, ¿e Bóg
jest mi³oci¹ (por 1 J 4,8) i staje siê obecny w³anie wtedy, gdy nie robi siê
nic innego ponad to, ¿e siê kocha22.
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*
Encyklika Deus caritas est mo¿e byæ z ca³¹ pewnoci¹ uznana za programow¹, chocia¿ trudno w niej szukaæ konkretnych zadañ do natychmiastowej realizacji. Papie¿ zaczyna niejako od fundamentów, od podstaw. Przywo³uj¹c w zakoñczeniu dokumentu, zwyczajem swego poprzednika, Maryjê,
któr¹ okrela starochrzecijañskim tytu³em Matki Pana, Benedykt XVI zdaje
siê wskazywaæ drogê, któr¹ musi pod¹¿yæ Koció³, a w nim ka¿dy wierz¹cy,
by nie zaprzepaciæ nowiny i wielkiej mi³oci Boga do cz³owieka. Rozwa¿aj¹c postawê Maryi papie¿ mówi o syntonii jej w³asnych myli z mylami
Bo¿ymi. Ta syntonia rodzi siê wtedy, gdy ludzkie s³owa wyrastaj¹ ze S³owa
Bo¿ego i gdy cz³owiek zostaje tym s³owem przenikniêty. W odniesieniu do
Maryi i innych wiêtych papie¿ stwierdza: Kto zmierza ku Bogu, nie oddala
siê od ludzi, ale staje siê im prawdziwie bliski23. W ten sposób konkretnie
mog¹ zostaæ powi¹zane dwa przykazania mi³oci, na których, jak stwierdza
Jezus, jak na zawiasach opiera siê Prawo i Prorocy, czyli ca³e biblijne Objawienie (por. Mt 22,37-40).
23

DCE 42.
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Mi³oæ objawiona przez Boga i odkryta przez cz³owieka.
To¿samoæ, podobieñstwo, czy przeciwieñstwo?
Refleksje wokó³ Deus caritas est
Love Revealed by God and Discovered by Man. Identity, Likeness, or Opposite.
Reflections on Deus caritas est

Pierwsza encyklika Ojca wiêtego Benedykta XVI podejmuje temat mi³oci rozpatruj¹c go w kilku perspektywach, pocz¹wszy od biblijnego i tytu³owego dla encykliki wyra¿enia Deus caritas est, a skoñczywszy na filozoficznej analizie pojêcia mi³oci. Jest to zasadniczy dla chrzecijañskiego ¿ycia problem. To banalne  mog³oby siê wydawaæ  stwierdzenie jest jednak
g³êboko uzasadnione i to, co najmniej, z dwóch powodów.
Po pierwsze wchodzi tu w grê zagadnienie sposobu pojmowania Boga
przez cz³owieka. A  jak wiadomo  od tego zale¿y bardzo wiele w ludzkim
¿yciu. Czêsto bowiem problemem nie jest Bóg; problemem jest  w jakiego
Boga wierzysz1. Pocz¹wszy od samej mo¿liwoci uwierzenia w Boga, poznania Go, nawi¹zania z Nim rzeczywistych relacji osobowych, a¿ po takie zagadnienia jak misterium z³a, ludzkiej nieprawoci, cierpienia i mierci s¹ fundamentalnymi problemami ludzkiej egzystencji. Te, przytoczone tu tylko
przyk³adowo problemy, mog¹ byæ rozwi¹zywane w bardzo ró¿ny sposób.
A zale¿y to, w du¿ej mierze, w³anie od sposobu pojmowania Boga. Benedykt XVI, ju¿ w pierwszym zdaniu swej encykliki stwierdza: Bóg jest mi³oci¹: kto trwa w mi³oci, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim (1 J 4,16). S³owa
z Pierwszego Listu wiêtego Jana wyra¿aj¹ ze szczególn¹ jasnoci¹ istotê wia1

D. Turoldo, Cammino verso la fede, Balsamo 2006, s. 88.
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ry chrzecijañskiej: chrzecijañski obraz Boga i tak¿e wynikaj¹cy z niego obraz cz³owieka i jego drogi (DCE 1).
Po wtóre, co zreszt¹ zosta³o ju¿ zasygnalizowane w przytoczonych wy¿ej
s³owach encykliki, chodzi o sposób widzenia cz³owieka, jego ¿ycia i fundamentalnych wartoæ i zasad, które tym ludzkim ¿yciem winny kierowaæ. Niew¹tpliwie, t¹ wartoci¹ i norm¹  jednoczenie  jest mi³oæ. Jest to jednak
pojêcie bardzo pojemne i wieloznaczne. St¹d wynika koniecznoæ zarysowania precyzyjnego obrazu mi³oci  w³anie w perspektywie poprzedniego zdania  o sposobie widzenia Boga. Je¿eli chodzi o charakterystykê, wspomnianych na pocz¹tku, ró¿nych p³aszczyzn wyjaniania i interpretowania mi³oci,
to Benedykt XVI podkrela koniecznoæ okrelenia ich wzajemnych relacji,
w tym tak¿e dostrze¿enia mo¿liwych napiêæ. W dyskusji filozoficznej i teologicznej te rozró¿nienia czêsto by³y zradykalizowane a¿ do autentycznego przeciwstawienia: typowo chrzecijañsk¹ by³aby mi³oæ zstêpuj¹ca, ofiarna, w³anie agape; kultura za niechrzecijañska, przede wszystkim grecka charakteryzowa³aby siê mi³oci¹ wstêpuj¹c¹, po¿¹dliw¹ i posesywn¹, czyli erosem
(DCE 7).
Warto wiêc podj¹æ próbê scharakteryzowania relacji miêdzy filozoficznym  ludzkim sposobem pojmowania mi³oci, a jej biblijnym i teologicznym
obrazem.

I. FILOZOFICZNO-JÊZYKOWA ANALIZA MI£OCI
Papie¿ zwraca uwagê na wieloznacznoæ pojêcia mi³oæ wskazuj¹c najpierw na jej bardzo zró¿nicowane treci. Wystarczy wspomnieæ mi³oæ ojczyzny, rodzicielsk¹, bratersk¹, bliniego, Boga, pracy (por. DCE 2), aby uwiadomiæ sobie bogactwo tego zjawiska. Jednak szczególne miejsce w ludzkim
poszukiwaniu sensu pojêcia mi³oæ odgrywa mi³oæ miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹. Analizie tego rodzaju mi³oci powiêca papie¿ szczególnie du¿o uwagi. Odwo³uj¹c siê do terminologii wypracowanej przez klasyczn¹ myl greck¹, wyró¿nia trzy najwa¿niejsze pojêcia: eros, philia i agape, zwracaj¹c jednoczenie uwagê na fakt specyficznego roz³o¿enia akcentów w jêzyku
biblijnym, gdzie czêstotliwoæ stosowania tych terminów jest zgo³a odmienna od tradycji greckiej. Benedykt XVI dokonuje analizy swoistego napiêcia
miêdzy staro¿ytnym wiatem pogañskim, a tradycj¹ judeochrzecijañsk¹.
Dotyczy to zw³aszcza terminu eros, który rozumiany by³ w szczególny sposób.
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1. Antyczna wizja erosa

Grecy  bez w¹tpienia podobnie jak inne kultury  dostrzegali w erosie
przede wszystkim upojenie, opanowanie rozumu przez boskie szaleñstwo,
które wyrywa cz³owieka z ograniczonoci jego istnienia i w tym stanie wstrz¹niêcia przez bosk¹ moc pozwala mu dowiadczyæ najwy¿szej b³ogoci (DCE
4). Taki sposób pojmowania erosa prowadzi do okrelonej wizji p³odnoci,
a w³aciwie do ubóstwienia jej, nadania jej wartoci samej w sobie, w oderwaniu od relacji osobowych. To raczej cz³owiek zostaje jej podporz¹dkowany, a ona jest elementem dominuj¹cym nad cz³owiekiem. To prowadzi do
przyjmowania przez samego cz³owieka okrelonych postaw. W religiach ta
postawa wyra¿a³a siê w kultach p³odnoci, do których przynale¿y «wiêty»
nierz¹d, który kwit³ w licznych wi¹tyniach. Eros by³ wiêc celebrowany jako
boska si³a, jako z³¹czenie z bóstwem (DCE 4). Najbardziej skrajnym przejawem takiego rozumienia erosu by³a tzw. prostytucja sakralna, która czyni
eros czym nieludzkim, a kobiety uprawiaj¹ce go staj¹ siê jedynie narzêdziami s³u¿¹cymi do wzniecenia boskiego szaleñstwa. Jednak, jak stwierdza
papie¿, w rzeczywistoci nie s¹ boginiami, lecz osobami ludzkimi, których siê
nadu¿ywa (DCE 4), a wiêc nie tylko brakuje tu elementu boskiego, ale nawet
ludzkiego. Nadu¿ycie osoby jest zanegowaniem prawa wynikaj¹cego z jej
cz³owieczeñstwa. Taki sposób pojmowania erosa by³ niew¹tpliwie czym charakterystycznym dla kultury staro¿ytnej, skoro nawet niektórzy myliciele
tamtego czasu podkrelaj¹ koniecznoæ innego pojmowania przyjemnoci
i radoci ¿ycia, i postuluj¹ pojmowanie przyjemnoci nie tylko jako pijatyk,
hulanek i obcowania z piêknymi kobietami i ch³opcami2.
Taki negatywny obraz erosa odnosz¹cy siê do tradycji pogañskiej, nie
oznacza ca³kowitego zanegowania ludzkich wysi³ków zmierzaj¹cych do zrozumienia tej formy mi³oci. Benedykt XVI wskazuje na historyczne przemiany sposobu rozumienia tego pojêcia. Czynnikiem prowadz¹cym do tych przemian by³ rozwój koncepcji ludzkiej osoby. Sposób rozumienia erosa zale¿y
przede wszystkim od konstytucji istoty ludzkiej, z³o¿onej z cia³a i duszy. Cz³owiek staje siê naprawdê sob¹, kiedy cia³o i dusza odnajduj¹ siê w wewnêtrznej jednoci, a wyzwanie erosa mo¿e byæ rzeczywicie przezwyciê¿one, kiedy
ta jednoæ staje siê faktem (DCE 5). Papie¿ wskazuje jednoczenie na zgubne
 dla pojmowania mi³oci  skutki okaleczonej wizji osoby. Okaleczenie to
mo¿e iæ w dwóch kierunkach. Z jednej strony mo¿e to byæ interpretacja osoby w duchu skrajnego spirytualizmu. Je¿eli cz³owiek d¹¿y do tego by byæ jedynie duchem i chce odrzuciæ cia³o jako dziedzictwo tylko zwierzêce, wów2

V.J. Bourke, Historia etyki, Toruñ 1994, s. 41.
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czas duch i cia³o trac¹ swoj¹ godnoæ (DCE 5). Z drugiej strony mo¿e dojæ
do interpretacji zbyt materialistycznej, która  nawiasem mówi¹c  w dobie
wspó³czesnej jest bardziej rozpowszechniona i niebezpieczna. Je¿eli cz³owiek
od¿egnuje siê od ducha i wobec tego uwa¿a materiê, cia³o za jedyn¹ rzeczywistoæ, tak samo traci swoj¹ wielkoæ (DCE 5). Jest to w³aciwe esencja wielowiekowej dyskusji na temat struktury ludzkiego bytu, która rozpoczê³a siê
od staro¿ytnego dualizmu i siêga a¿ do nowo¿ytnych monizmów3.
W tym kontekcie papie¿ zwraca uwagê na niebezpieczeñstwo hedonistycznego i utylitarystycznego traktowania cz³owieka w kontekcie mi³oci.
W rzeczywistoci to nie jest wielkie tak cz³owieka dla swojego cia³a. Przeciwnie, cz³owiek uwa¿a teraz cia³o i seksualnoæ jedynie jako materialn¹ czêæ
samego siebie, któr¹ mo¿na u¿ywaæ i wykorzystywaæ w sposób wyrachowany.
Zreszt¹ jedn¹ czêæ, która nie ukazuje mu siê jako zakres jego wolnoci, natomiast jako co, co on, na swój sposób usi³uje uczyniæ zarazem przyjemnym
i nieszkodliwym (DCE 5). Dochodzi do urzeczowienia zarówno cz³owieka, jak
i mi³oci. Z pewnoci¹ taki sposób mylenia i traktowania drugiego cz³owieka nie mo¿e prowadziæ do nawi¹zywania i realizowania wspólnoty osób, która dla wielu mylicieli jest czym najwzniolejszym w relacji z drugim4.
Jak widaæ pójcie antropologii w kierunku jakiegokolwiek monizmu przynosi podobne, bardzo negatywne skutki zarówno w kwestii pojmowania samej osoby ludzkiej, jak i  w konsekwencji  w kwestii sposobu pojmowania
ludzkiej mi³oci.
2. Eros oczyszczony

Zaprezentowana wy¿ej analiza okrelonego sposobu pojmowania cz³owieka i mi³oci prowadzi do oceny jednoznacznie negatywnej. Powstaje pytanie
czy w historii ludzkiej myli filozoficznej nie wypracowano jakiej bardziej
pozytywnej koncepcji cz³owieka, a w konsekwencji tak¿e w³aciwego sposobu pojmowania mi³oci.
Papie¿ nawi¹zuje jedynie do polemiki na polu filozofii, tocz¹cej siê na
temat koncepcji cz³owieka, ale trzeba przyznaæ, ¿e nie przedstawia za³o¿eñ
czysto filozoficznego personalizmu. Mimo to  w³anie personalizm jest t¹
wizj¹, która pozwala spojrzeæ na ludzk¹ mi³oæ, w tym tak¿e na eros, w spo3
Por. L. Wiórka, Elementy antropologii filozoficznej [w:] Chrzecijañska wizja cz³owieka,
Poznañ 1977, s. 47nn.
4
Por. M. Jêdraszewski, W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.P. Sartre  E. Lévinas, Kraków 1994, s. 117n; por. E. Lévinas, Le Temps et lAutre [w:] Le Choix  Le Monde  LExistence,
GrenobleParis 1947, s. 183.
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sób pozbawiony wy¿ej przywo³anych zagro¿eñ. A tego w³anie wyzwolenia
erosa potrzeba. Tak wiêc staje siê ewidentne, ¿e eros potrzebuje dyscypliny,
oczyszczenia, aby daæ cz³owiekowi nie chwilow¹ przyjemnoæ, ale pewien
przedsmak szczytu istnienia, tej szczêliwoci, do której d¹¿y ca³e nasze istnienie (DCE 4).
Papiesk¹ propozycj¹ rozwi¹zania wy¿ej zarysowanego dylematu jest w³anie przyjêcie personalistycznej wizji cz³owieka, która pozwala we w³aciwy
sposób widzieæ ludzk¹ mi³oæ. Benedykt podkrela: Kocha jednak nie sama
dusza ani nie samo cia³o: kocha cz³owiek, osoba, która kocha jako stworzenie jednostkowe, z³o¿one z cia³a i duszy. Jedynie wówczas, kiedy obydwa wymiary stapiaj¹ siê naprawdê w jedn¹ ca³oæ, cz³owiek staje siê w pe³ni sob¹.
Tylko w ten sposób mi³oæ  eros  mo¿e dojrzewaæ, osi¹gaj¹c swoj¹ prawdziw¹ wielkoæ (DCE 5).
W podtekcie tego zagadnienia tkwi odwieczny problem okrelenia natury cz³owieka i wzajemnych relacji tworz¹cych go pierwiastków. Papie¿ podkrela ich jednoæ. Jest to sposób rozumienia tej kwestii wpisany w wielowiekow¹ tradycjê myli chrzecijañskiej. Ksi¹dz profesor Albert Kr¹piec analizuj¹cy doktrynê Tomasza z Akwinu stwierdza: Zawi¹zanie za duszy z cia³em
istotnie jest niesprzeczne jedynie wówczas, gdy dusza i cia³o, tworz¹c jednoæ,
s¹ do siebie w relacji aktu do mo¿noci, cilej: formy do materii5.
Takie widzenie cz³owieka pozwala na wielu p³aszczyznach, w tym tak¿e
na p³aszczynie ludzkiej mi³oci, dostrzec i uszanowaæ godnoæ ludzkiej osoby, zarówno tej, która jest podmiotem aktu, jak i tej, ku której akt jest skierowany. Godnoæ cz³owieka jako osoby oznacza przede wszystkim w³aciwoæ
lub te¿ podstawow¹ jakoæ  i w tym znaczeniu wartoæ osoby jako takiej,
która przys³uguje cz³owiekowi z tej racji, ¿e jest osob¹6. Ten w¹tek zostaje
sprecyzowany przez tego samego autora: Godnoæ to wartoæ ontyczna przys³uguj¹ca osobie ludzkiej, wi¹¿¹ca siê z faktem, ¿e cz³owiek nie jest czym,
lecz kim, ¿e posiada wnêtrze ukonstytuowane przez pierwiastki ¿ycia duchowego7. Je¿eli eros jest udzia³em cz³owieka, to jego w³aciwe przezywanie
domaga siê w³aciwego pojmowania osoby. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e zredukowanie cz³owieka do czego grozi tym wszystkim, o czym mówi Benedykt XVI odnonie erosa.
Interesuj¹ca jest metodologia zastosowana w papieskiej encyklice. Chodzi mianowicie o nawi¹zywanie do znacz¹cych w historii postaci filozofów.
5
6
7

A. Kr¹piec, Cz³owiek i prawo naturalne, Lublin 1999, s. 129.
K. Wojty³a, Cz³owiek w polu odpowiedzialnoci, Pary¿-Lublin 1991, s. 50.
Por. K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, Lublin 1982, s. 109.
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Papie¿ przywo³uje s³owa Fryderyka Nietzschego oskar¿aj¹cego chrzecijañstwo o próbê zabicia erosa, który jednak na skutek dzia³ania podanej mu przez
chrzecijañstwo trucizny nie umar³, ale przerodzi³ siê w wadê (por. DCE 3).
Mo¿na powiedzieæ, ¿e mamy tutaj do czynienia z pewnym stereotypowym
sposobem postrzegania chrzecijañstwa jako wrogiego ludzkiej seksualnoci
i oskar¿aniem go o manichejsk¹ wrogoæ wobec ludzkiej cielesnoci. Nawi¹zuje tak¿e do Kartezjusza, który wiele uwagi powiêci³ zagadnieniu jednoci
cia³a i duszy, uznaj¹c istnienie si³y, któr¹ dusza porusza cia³o, a cia³o oddzia³uje na duszê8
W³aciwe pojmowanie, a przede wszystkim prze¿ywanie erosa domaga
siê nie tylko w³aciwej wizji antropologicznej, ale tak¿e odpowiedniej formacji osobowej cz³owieka. To w³anie w osobowym dowiadczeniu cz³owieka
mamy do czynienia ze swoistym napiêciem miêdzy instynktem a rozumn¹
wolnoci¹. Konieczne jest oczyszczenie i dojrzewanie, które osi¹ga siê tak¿e
na drodze wyrzeczenia. Nie jest to odrzuceniem erosa, jego «otruciem», lecz
jego uzdrowieniem w perspektywie jego prawdziwej wielkoci (DCE 5).
Mamy wiêc do czynienia z problemem dwupoziomowym. Z jednej strony jest to wizja antropologiczna, a z drugiej formacja osobowa cz³owieka. Jak
te dwa problemy uj¹æ i rozwi¹zaæ? Benedykt XVI pisze: Nasze refleksje
o istocie mi³oci, pocz¹tkowo raczej filozoficzne, przywiod³y nas, przez dynamikê wewnêtrzn¹, a¿ do wiary biblijnej (DCE 7).

II. MI£OÆ OBJAWIONA
Objawienie mi³oci  tak jak je charakteryzuje omawiana encyklika  ma
charakter historyczny, a nawet historyczno-zbawczy. Zaskakuj¹ce mo¿e byæ
odwo³anie siê przez papie¿a do jêzyka w³aciwego kulturze greckiej. Bóg mi³uje, i ta Jego mi³oæ mo¿e byæ okrelona bez w¹tpienia jako eros, która jednak
jest równoczenie tak¿e agape (DCE 9). Jednoczenie pamiêtaæ nale¿y o w³aciwym rozumieniu obu tych pojêæ i ich wzajemnej relacji. Tym bardziej, ¿e
relacja ta nie zawsze by³a pokojowa. W dyskusji filozoficznej i teologicznej te
rozró¿nienia czêsto by³y zradykalizowane a¿ do autentycznego przeciwstawienia: typowo chrzecijañsk¹ by³aby mi³oæ zstêpuj¹ca, ofiarna, w³anie agape;
kultura za niechrzecijañska, przede wszystkim grecka, charakteryzowa³aby siê
mi³oci¹ wstêpuj¹c¹, po¿¹dliw¹ i posesywn¹, czyli erosem (DCE 7).

8

Por. M. Drwiêga, Cia³o cz³owieka. Studium z antropologii filozoficznej, Kraków 2002, s. 37.
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I tutaj nale¿y powtórzyæ wyjciowe pytanie o ich wzajemn¹ relacjê.
W znaczeniu, które Benedykt XVI przypisuje tym pojêciom, chodzi o dwa
aspekty mi³oci. Papie¿, dostrzegaj¹c znaczeniowe ró¿nice tych pojêæ sprzeciwia siê demonizowaniu tego zjawiska i konflitkowaniu erosu i agape.
W rzeczywistoci eros i agape  mi³oæ wstêpuj¹ca i mi³oæ zstêpuj¹ca  nie
daj¹ siê nigdy ca³kowicie oddzieliæ jedna od drugiej. Im bardziej obydwie,
niew¹tpliwie w ró¿nych wymiarach, znajduj¹ w³aciw¹ jednoæ w jedynej rzeczywistoci mi³oci, tym bardziej spe³nia siê prawdziwa natura mi³oci w ogóle (DCE 7). Niew¹tpliwie podstaw¹ tej jedynej rzeczywistoci mi³oci jest
fakt podmiotu mi³oci  cz³owiek. To cz³owiek jest podmiotem obu rodzajów
mi³oci, w ten sposób tworz¹c tê jedyn¹ rzeczywistoæ. Jednak nie ulega w¹tpliwoci, ¿e cz³owiek jest zdolny do bardzo zró¿nicowanych doznañ, tak¿e
w sferze mi³oci. Jednak to nie stanowi o konflikcie. Wrêcz przeciwnie: je¿eli
eros pocz¹tkowo jest przede wszystkim po¿¹daj¹cy, wstêpuj¹cy  fascynacj¹
ze wzglêdu na wielk¹ obietnicê szczêcia  w zbli¿eniu siê potem do drugiego
bêdzie stawia³ coraz mniej pytañ o siebie samego, bêdzie coraz bardziej szuka³ szczêcia drugiej osoby, bêdzie siê o ni¹ coraz bardziej troszczy³, bêdzie
siê powiêca³ i pragn¹³ «byæ dla» niej. W ten sposób w³¹cza siê w niego moment agape; w przeciwnym razie eros upada i traci swoj¹ w³asn¹ naturê
(DCE 7).
Podstaw¹ takiego sposobu pojmowania obu rodzajów, czy wymiarów
mi³oci, jest dla Benedykta XVI mi³oæ objawiona przez Boga. Papie¿ stara
siê odkryæ w mi³oci miêdzy Bogiem a cz³owiekiem, o której mówi nam
Objawienie, obydwa wymiary mi³oci: zstêpuj¹cy  ofiarny, i wstêpuj¹cy 
po¿¹dawczy. Bóg jedyny, w którego wierzy Izrael, mi³uje osobicie. Jego
mi³oæ ponadto jest mi³oci¹ wybrania: sporód wszystkich ludów dokonuje
wyboru Izraela i mi³uje go  maj¹c jednak na celu uzdrowienie w ten w³anie
sposób ca³ej ludzkoci. Bóg mi³uje i ta Jego mi³oæ mo¿e byæ okrelona bez
w¹tpienia jako eros, która jednak jest równoczenie tak¿e agape (DCE 9).
Trzeba przyznaæ, ¿e dla cz³owieka ska¿onego wspó³czesnym, spogania³ym
pojmowaniem erosu, okrelenie tym w³anie pojêciem mi³oci Boga do cz³owieka mo¿e byæ zaskakuj¹ce. Papie¿ nawi¹zuje tutaj do starotestamentalnej
nauki proroków, którzy opisali tê namiêtnoæ Boga w stosunku do swego
ludu, pos³uguj¹c siê mia³ymi obrazami erotycznymi. Stosunek Boga z Izraelem jest przedstawiony poprzez metafory narzeczeñstwa i ma³¿eñstwa; konsekwentnie ba³wochwalstwo jest cudzo³óstwem i prostytucj¹ (DCE 9). Benedykt XVI wskazuje tak¿e na miejsce i sytuacjê cz³owieka obdarowanego
przez Boga tak¹ mi³oci¹. Historia mi³oci Boga do Izraela polega w samej
swej g³êbi na tym, ¿e On nadaje mu Torah, czyli otwiera Izraelowi oczy na
prawdziw¹ naturê cz³owieka i wskazuje mu drogê prawdziwego cz³owieczeñ-
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stwa. Tak, historia polega na fakcie, ¿e cz³owiek, ¿yj¹c w wiernoci jedynemu
Bogu, dowiadcza siebie samego jako kochanego przez Boga i odkrywa radoæ w prawdzie, w sprawiedliwoci  radoæ w Bogu, która staje siê jego
istotnym szczêciem (DCE 9).
Na tle ludzkich poszukiwañ istoty cz³owieka i mi³oci, Objawienie jawi
siê jako co zupe³nie nowego i niew¹tpliwie doskonalszego. Pierwsz¹ nowoæ
wiary biblijnej stanowi, jak ju¿ widzielimy, obraz Boga; drug¹, zasadniczo
fundamentalnie z ni¹ zwi¹zan¹, jest obraz cz³owieka (DCE 11). Szczególnie
zostaje przez Autora encykliki podkrelona wizja cz³owieka zawarta w opisie stworzenia. Papie¿ podkrela komplementarnoæ mê¿czyzny i kobiety, ich
urzeczywistnianie siê w mi³osnym zwi¹zku. Ma³¿eñstwo oparte na mi³oci
wy³¹cznej i definitywnej staje siê obrazem relacji Boga z jego ludem, i odwrotnie: sposób, w jaki mi³uje Bóg, staje siê miar¹ ludzkiej mi³oci. Ten cis³y zwi¹zek miêdzy erosem i ma³¿eñstwem, wystêpuj¹cy w Biblii prawie nie
znajduje sobie podobnych w literaturze pozabiblijnej (DCE 11).
Mi³oæ w przekazie Objawienia mo¿na oczywicie interpretowaæ w perspektywie normy zawartej w Torze, któr¹ znamy pod pojêciem przykazania
mi³oci Boga i cz³owieka (por. Pwt 6,5; Kp³ 19,18), która to norma zosta³a
przywo³ana we wszystkich Ewangeliach synoptycznych (por. Mk 12,28-34;
Mt 22,34-40; £k 10,25nn). Jednak Benedykt XVI idzie w nieco innym kierunku. Skupia siê na Ostatniej Wieczerzy i Eucharystii.
Eucharystiê widzi jako sakrament swoistej mistyki  zjednoczenia z Bogiem i braæmi. Benedykt XVI podkrela, ¿e w komunii sakramentalnej ja zostajê zjednoczony z Panem, tak jak i wszyscy inni przyjmuj¹cy komuniê
(DCE 14). Objawienie dokonane przez Chrystusa ma kapitalne znaczenie
dla sposobu patrzenia na cz³owieka. Koncepcja osoby wskazuje na wzajemnoæ, dialogicznoæ, wspólnotowoæ tak¿e przez fakt, ¿e jej ostateczne ród³o tkwi we wzajemnoci i relacyjnoci Boskich Osób w Trójcy9. To oczywicie zak³ada mo¿liwoæ, czy wrêcz koniecznoæ dialogu interpersonalnego.
Dialog interpersonalny, objawianie siê dwóch osób, karmi i siê i rozwija
w wymianie s³owa i mi³oci10.
Papie¿ interpretuje tê sakramentaln¹ wspólnotê w perspektywie g³ównego tematu encykliki. Sakramentalna Komunia pozwala odkryæ ewangeliczn¹
doktrynê o mi³oci. Komunia wyprowadza mnie z koncentracji na sobie samym i kieruje ku Niemu, a przez to, jednoczenie, ku jednoci z wszystkimi
chrzecijanami. Stajemy siê jednym cia³em stopieni razem w jednym istnie9
10

I. Sanna, Lantropologia cristiana tra modernità e postmodrernità, Brescia 2001, s. 367.
Tam¿e.
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niu. Mi³oæ Boga i mi³oæ bliniego s¹ teraz naprawdê jednym: wcielony Bóg
przyci¹ga nas wszystkich do siebie. To pozwala zrozumieæ, ¿e agape staje siê
teraz tak¿e okreleniem Eucharystii: w niej agape Boga przychodzi do nas
cielenie, aby nadal dzia³aæ w nas i poprzez nas (DCE 14).
Zwieñczeniem tego fragmentu encykliki jest wydobycie ewangelicznego
sposobu rozumienia bliniego. Papie¿ wskazuje na uniwersalizm tego pojêcia, a przez to na uniwersalizm normy mi³oci, której niezwyk³ym wzmocnieniem jest uto¿samienie siê Jezusa z ka¿dym cz³owiekiem (por. DCE 15).
To uto¿samienie skutkuje jeszcze inn¹ zasad¹ w³aciw¹ dla Nowego Testamentu, a mianowicie absolutn¹ koniecznoci¹ zintegrowania dwóch wymiarów mi³oci  wertykalnego i horyzontalnego. Benedykt XVI wskazuje na
ewentualne, negatywne skutki braku tej integracji: Je¿eli w moim ¿yciu brak
zupe³nie kontaktu z Bogiem, mogê widzieæ w innym cz³owieku zawsze jedynie
innego i nie potrafiê rozpoznaæ w nim obrazu Boga. Je¿eli jednak w moim
¿yciu nie zwracam zupe³nie uwagi na drugiego cz³owieka, staraj¹c siê byæ
jedynie pobo¿nym i wype³niaæ swoje religijne obowi¹zki, oziêbia siê tak¿e
moja relacja z Bogiem. Jest ona wówczas tylko poprawna, ale pozbawiona
mi³oci (DCE 18).
Na postawione w tytule niniejszego opracowania pytanie o podobieñstwo
czy konflikt miêdzy mi³oci¹ odkryt¹ przez cz³owieka a mi³oci¹ objawion¹
przez Boga, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z pewnoci¹ nie ma podobieñstwa i zgody miêdzy tradycj¹ judeochrzecijañsk¹, a wiêc tradycj¹ biblijno-teologiczn¹ a tymi nurtami filozoficznymi, które prezentuj¹ jednostronny, a przez
to okaleczony obraz cz³owieka. I to w³aciwie jest istota ewentualnego sporu.
Mo¿na bowiem powiedzieæ, ¿e sposób pojmowania mi³oci zale¿y od sposobu
pojmowania cz³owieka. A ten  w historii filozofii  by³ bardzo ró¿ny.
Do tego dochodzi tak¿e sposób pojmowania Boga, co jest nie niej znacz¹cym zagadnieniem dla naszego tematu. Odrêbn¹ kwesti¹ zasygnalizowan¹
przez Benedykta XVI, jest sposób oceny chrzecijañskiej koncepcji przez
mylicieli nieuto¿samiaj¹cych siê z chrzecijañstwem. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
wiele konfliktów miêdzy chrzecijañsk¹ a niechrzecijañsk¹ wizj¹ mi³oci
wynika w³anie z tego niezrozumienia. Nawiasem mówi¹c to spostrze¿enie
odnosi siê nie tylko do systematycznej refleksji filozoficznej i etycznej, ale
tak¿e do wspó³czenie obserwowanych postaw i funkcjonuj¹cych przekonañ,
czy raczej uprzedzeñ. W tej perspektywie encyklika Deus caritas est jawi siê
jako niezwykle cenny g³os w spokojnym i ¿yczliwym dialogu Kocio³a ze
wiatem wspó³czesnym.
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Cz³owiek poza sprawiedliwoci¹, potrzebuje i zawsze bêdzie
potrzebowa³ mi³oci
(Deus caritas est, 29)
In addition to justice man needs, and will always need, love
(Deus caritas est, 29)

I. SPRAWIEDLIWOÆ BEZ MI£OCI?
Benedykt XVI w swojej encyklice Deus caritas est1, omawiaj¹c ró¿ne
aspekty mi³oci, zaj¹³ siê tak¿e relacj¹ mi³oci do sprawiedliwoci, przywo³uj¹c niejako stary problem w dziejach chrzecijañstwa, nabrzmia³y szczególnie w XIX w., ale równoczenie stale aktualny, g³ównie ze wzglêdu na globalizacjê ekonomii. Do niedawna zachodzi³a potrzeba uzasadniania koniecznoci sprawiedliwoci dla mi³oci. W tej chwili, co potwierdza tak¿e Ojciec
wiêty, zachodzi potrzeba ukazywania znaczenia mi³oci dla sprawiedliwoci.
Benedykt XVI ujmuje tê potrzebê g³ównie w aspekcie spo³ecznym, wspólnotowym, dok³adniej w aspekcie zadañ pañstwa i Kocio³a. Aspekt indywidualny, osobowy, stoj¹cy u podstaw relacji spo³ecznych, jest w encyklice zaledwie wspomniany. Problem relacji mi³oci i sprawiedliwoci pojawia siê w niej
w kontekcie dzie³ charytatywnych: Ubodzy, mówi siê, nie potrzebuj¹ dzie³
charytatywnych, ale sprawiedliwoci. Dzie³a charytatywne  ja³mu¿na 
w rzeczywistoci s¹ dla bogatych sposobem pozwalaj¹cym unikn¹æ zaprowadzenia sprawiedliwoci i uspokoiæ sumienia, by zachowaæ ich pozycje, które
pozbawiaj¹ ubogich ich praw (n. 26).
1

Benedykt XVI, Deus caritas est, Poznañ 2006.
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Z powy¿szego przekonania bierze siê postulat niektórych rodowisk, by
zamiast popieraæ, przez poszczególne dzie³a mi³osierdzia, istniej¹cy stan rzeczy, stworzyæ sprawiedliwy porz¹dek prawny, w którym dzie³a mi³osierdzia
nie by³yby potrzebne. Wraca wiêc dziewiêtnastowieczne ¿¹danie pewnych
nurtów spo³ecznych, by mi³oæ w dziedzinie spo³eczno-politycznej zast¹piæ
sprawiedliwoci¹. W tej argumentacji, trzeba przyznaæ, jest co z prawdy, ale
te¿ nie jest ona wolna od b³êdu  stwierdza Benedykt XVI (n. 26). Ten b³¹d,
jak wykazuje w dalszej czêci swojej encykliki, polega na odrzuceniu mi³oci
i dzie³ z niej wynikaj¹cych i ograniczenia siê tylko do realizacji sprawiedliwoci. Prawda za tkwi w tym, ¿e im wy¿szy jest stopieñ sprawiedliwoci porz¹dku spo³ecznego, tym mniej nagl¹ca jest potrzeba dzie³ mi³osierdzia.
W celu nawietlenia relacji mi³oci i sprawiedliwoci trzeba bli¿ej przyjrzeæ siê
ka¿dej z cnót. Mi³oci powiêca Ojciec wiêty ca³¹ encyklikê, a sprawiedliwoci szerzej nie omawia, zachodzi wiêc potrzeba szerszego jej omówienia.

II. ASPEKT BIBLIJNY SPRAWIEDLIWOCI
Sprawiedliwoæ jako cel i miara ka¿dej polityki, ma charakter etyczny, nie
tylko cile pragmatyczny. W rozumieniu czym jest sprawiedliwoæ pomocna
jest wiara, która pozwala rozumowi lepiej widzieæ i spe³niaæ jego zadanie, co
zak³ada refleksjê biblijn¹ odnonie do sprawiedliwoci (n. 28). W chrzecijañstwie bezwzglêdny prymat mia³a i ma mi³oæ. Sprawiedliwoci, tak¿e tej
biblijnej, powiêcano ma³o miejsca. Jako cnota kardynalna, a wiêc szczegó³owa, wprowadzona do teologii przez w. Tomasza pod wp³ywem filozofii
greckiej, uwa¿ana by³a przez wieki za cnotê pogañsk¹, do której nie przywi¹zywano wiêkszej wagi.
Sprawiedliwoæ w ujêciu biblijnym, podobnie jak mi³oæ, zaczyna siê od
Bo¿ej inicjatywy zbawczej i zmierza do Boga jako swego celu. Zanim stanie
siê rzeczywistoci¹ ludzk¹, najpierw jest rzeczywistoci¹ bosk¹. W tym znaczeniu sprawiedliwoæ jest na pierwszym miejscu przymiotem Boga. To On,
jako zawsze wierny przymierzu, jest sprawiedliwy. To on jest saddik od sedagah  byæ wiernym2. Bóg jest sprawiedliwy i wys³awiany przez naród wybrany za sprawiedliwoæ, kiedy w ramach wiernoci przymierzu potêpia wrogów
Izraela i kiedy dokonuje wyzwolenia narodu wybranego (Sdz 5,12; 1 Sm
12,6; Mi 6,3n). Wed³ug proroków Bóg jest sprawiedliwy, kiedy zsy³a kary na
2
Por. Sprawiedliwoæ w: S³ownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznañ-Warszawa 1982, s. 897-906; Sprawiedliwoæ [w:] Encyklopedia biblijna, red. P. Achtenmeier, Warszawa 1999, s. 1131-1133.
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grzeszników, jakimi mog¹ byæ tak¿e Izraelici (Am 5,24; Iz 5,16). Z drugiej
strony sprawiedliwoæ Bo¿a polega tak¿e na braniu w obronê tego, po którego stronie jest prawo (Jr 9,23: 11,20:23,6).
Ju¿ w Starym Testamencie sprawiedliwoæ Bo¿a oznacza Bo¿e mi³osierdzie. Dotyczy to ca³ego narodu wybranego, wobec którego Bóg spe³nia obietnice, choæ on wcale na to nie zas³uguje. Prawdê tê szczególnie podkrela prorok Izajasz (rozdz. 40-66). Bóg te¿ obdarza cz³owieka dobrodziejstwami,
których cz³owiek nie móg³by nawet oczekiwaæ (Ps 65,6; 11,3; 145,7). Sprawiedliwoæ to tak¿e nagroda, jak¹ cz³owiek otrzymuje od Boga za dobre czyny. W tym przypadku pokrywa siê ona z Bo¿ym b³ogos³awieñstwem (Pwt
24,13; 6,24n; Prz 21,21; Ps 112,1.3.9; 37,6). W Ksiêdze M¹droci pod wp³ywem filozofii greckiej termin sprawiedliwoæ (dikaiosyne) wystêpuje w podwójnym znaczeniu: szerokim, w³aciwym dla Biblii i w¹skim, jako cnota
kardynalna (Mdr 8,7).
W Nowym Testamencie Bo¿a sprawiedliwoæ jest równoznaczna z królestwem Bo¿ym i ma przede wszystkim charakter eschatyczny. Królestwo Bo¿e
jest darem Boga dla cz³owieka, jest równoznaczne z jego zbawieniem (Mt 5,6;
6,33). Cz³owiek o w³asnych si³ach nie mo¿e dost¹piæ usprawiedliwienia, poniewa¿ tylko Bóg usprawiedliwia (Rz 4,5n: 8,33). Chrystus zwraca siê przede
wszystkim nie do sprawiedliwych, którzy za takich siê uwa¿aj¹, ale do grzeszników, którzy s¹ sk³onni do nawrócenia i do przyjêcia wiar¹ Bo¿ego usprawiedliwienia (Mt 9,13; £k 15,7. 18,9-14). Prawdê, ¿e Bo¿a sprawiedliwoæ
oznacza usprawiedliwienie cz³owieka przez wiarê w Chrystusa rozwija szeroko w. Pawe³ w Licie do Rzymian (np. 3,21-26). Skoro sprawiedliwoæ jest
dzie³em Boga, który zbawia cz³owieka, to równie¿ jego sprawiedliwoæ powinna byæ inna ni¿ faryzeuszy i uczonych w Pimie, polegaj¹cych na w³asnej
sprawiedliwoci (Mt 5,20).
Sprawiedliwoæ jako wiernoæ prawu Bo¿emu obejmuje równie¿ relacje
miêdzyludzkie. Po Bogu sprawiedliwy jest cz³owiek, który wype³nia prawo
Bo¿e i który pozostaje wierny Bogu  Jahwe. Sprawiedliwoæ w ludzkim
wydaniu jest przestrzeganiem prawa Bo¿ego (Ez 18,5-26; Prz 11,4n; 12,28).
Biblia wychwala sprawiedliwoæ ludzi sprawuj¹cych w³adzê: króla (Prz
16,13.25,5), sêdziów (Pwt 1,16; Kp³ 19,15.36). Równoczenie, zw³aszcza prorocy, surowo potêpiaj¹ niesprawiedliwoæ sêdziów i królów i zapowiadaj¹ im
surowe kary (Am 5,7: 612; Iz 5,7.25; Jr 22,13.15). Ich niesprawiedliwoæ jest
nie tylko przekroczeniem prawa, ale tak¿e obraz¹ sprawiedliwoci i wiêtoci
Boga.
Cz³owiek sprawiedliwy w Nowym Testamencie to cz³owiek, który szuka
przede wszystkim Bo¿ego królestwa i to królestwo z wiar¹ przyjmuje: Sta-
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rajcie siê najpierw o królestwo Boga i Jego sprawiedliwoæ (Mt 6,33). Sprawiedliwoæ wystêpuje tu w szerokim znaczeniu jako owoc przyjêcia Bo¿ego
usprawiedliwienia. W znaczeniu szerokim, religijnym zachodzi równie¿
w b³ogos³awieñstwach na Górze: B³ogos³awieni, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoci [ ], którzy cierpi¹ dla sprawiedliwoci (Mt 5,6-10) i jest równoznaczna z królestwem Bo¿ym.
Jedynym sprawiedliwym, który usprawiedliwia ka¿dego niesprawiedliwego jest Jezus (£k 23,47; Dz 3,14; 7,52; 22,14). Sprawiedliwymi w Nowym
Testamencie s¹ te¿ nazwani Józef (Mt 1,19), Jan Chrzciciel (Mk 6,20), rodzice Jana Chrzciciela (£k 1,6), Symeon (£k 2,25), Józef z Arymatei (£k 23,50).
wiêty Pawe³ od refleksji ogólnej na temat sprawiedliwoci przechodzi
do refleksji na temat przestrzegania sprawiedliwoci szczegó³owej (kardynalnej) w ¿yciu wspólnotowym: Otó¿ temu, który pracuje, poczytuje siê zap³atê
nie za ³askê, ale za nale¿noæ, pisze w Licie do Rzymian (4,4). A s³owa oddajcie ka¿demu to, co mu siê nale¿y  brzmi¹ niemal jak definicja platoñska
sprawiedliwoci (Rz 13,7). Wyrz¹dzanie szkody bliniemu nazywa wprost
niesprawiedliwoci¹, a wiêc wykroczeniem przeciw sprawiedliwoci (1 Kor
6,8-9). Wobec Boga ka¿dy poniesie skutki za pope³nion¹ niesprawiedliwoæ
(Kol 3,25). Zachêta do sprawiedliwoci w sprawach materialnych jest niekiedy zachêt¹ do równoci (2 Kor 8,13-15).

III. HISTORYCZNY ROZWÓJ POJÊCIA SPRAWIEDLIWOCI
W filozofii greckiej sprawiedliwoæ, jak to ma ju¿ czêciowo miejsce
w Pimie wiêtym, wystêpuje w podwójnym znaczeniu  jako cnota ogólna
i jako cnota szczegó³owa (kardynalna). Jedno i drugie znaczenie wystêpuje
u Platona i Arystotelesa. W sensie ogólnym sprawiedliwoæ obejmuje wszystkie obowi¹zki moralne, wszystkie cnoty. Sprawiedliwoæ w sensie ogólnym
jest cnot¹, która sk³ania do czynienia tego, co jest s³uszne3. Ta koncepcja sprawiedliwoci, gdy chodzi o jej szeroki zakres, jest zbli¿ona do biblijnej koncepcji sprawiedliwoci. Okrelenie sprawiedliwoci w znaczeniu cnoty szczegó³owej, cnoty kardynalnej znajduje siê u Platona, który powo³uje siê w tym
wzglêdzie na Simonidesa, greckiego poetê (468) jako danie ka¿demu, co mu
siê nale¿y4, co przyjê³o siê krótko po ³acinie suum cuique. To ujêcie rzeczowe
Arystoteles, Etyka Nikomachejska V; Platon: Republika IV; por. A. Guenthoer, Chiamata
e risposta, vol. 3, Alba 1977, s. 100; M. Cozzoli, Virtu sociali [w:] Corso di morale, vol. 3,
A Cura, T. Goffi, G. Piana, Brescia 1984, s. 45-77.
4
Republika 1,6.
3
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sprawiedliwoci znajduje okrelenie bardziej podmiotowe u prawnika rzymskiego D. Ulpiana (228). Wed³ug niego sprawiedliwoæ polega na sta³ej
i trwa³ej woli przyznania ka¿demu jego prawa5. Z kolei tê definicjê zwyk³o
siê krótko okrelaæ jako ius suum. Ulpian jako prawnik rozumie prawo w sensie prawa stanowionego, a nie w sensie prawa moralnego.
W staro¿ytnoci chrzecijañskiej Ojcowie Kocio³a próbuj¹ pogodziæ biblijn¹ koncepcjê sprawiedliwoci, zw³aszcza Paw³ow¹, z greck¹ koncepcj¹
sprawiedliwoci, przede wszystkim za porednictwem filozofii stoickiej.
Przyjmuj¹c sprawiedliwoæ jako cnotê kardynaln¹ staraj¹ siê j¹ ³¹czyæ z wiar¹ i mi³oci¹ oraz Bo¿¹ sprawiedliwoci¹6. wiêty Tomasz z Akwinu rozwija
arystotelesowsk¹ koncepcjê sprawiedliwoci. Sprawiedliwoæ widziana jako
cnota moralna, jest cile z³¹czona z mi³oci¹, która jest nieodzowna do realizacji sprawiedliwoci7. Biblijna za koncepcja Bo¿ej sprawiedliwoci zostaje
omówiona osobno w traktacie o ³asce. Tomasz okrela sprawiedliwoæ jako
sprawnoæ, wed³ug której kto sta³¹ i trwa³¹ wol¹ przyznaje ka¿demu jego
prawo8.
Definicja Tomaszowa, ze wzglêdu na odniesienie do prawa, jest bli¿sza
definicji Ulpiana ni¿ definicji platoñskiej. Tak¿e w stosunku do tej ostatniej
istnieje istotna ró¿nica. Tomasz rozumie prawo, w przeciwieñstwie do Ulpiana, w znaczeniu etycznym, jako czêæ prawa moralnego naturalnego. Koncepcja Tomaszowa sprawiedliwoci odnosi siê przede wszystkim do prawa
w znaczeniu podmiotowym, chocia¿ w zagadnieniu sprawiedliwoci omawia
wiele problemów zwi¹zanych z dobrami materialnymi9. Pocz¹wszy od XVII
wieku wszystkie te zagadnienia w ramach Institutiones morales bêd¹ rozwa¿ane w traktacie De iustitia et jure.
Reformacja wraca do Paw³owej koncepcji sprawiedliwoci jako sprawiedliwoci Bo¿ej. Sprawiedliwy jest tylko Bóg, który czyni cz³owieka sprawiedliwym, ale tylko zewnêtrznie, nie przemieniaj¹c jego serca. Zachowanie prawa, w sensie prawa stanowionego, s³u¿y dobru wspólnemu, a nie usprawiedliwieniu przed Bogiem. Dochodzi w ten sposób do przeciwstawienia sobie
dwóch porz¹dków: stworzenia i zbawienia, królestwa Boga i królestwa Chrystusa. Sprawiedliwoæ obowi¹zuje w stosunkach spo³ecznych, mi³oæ za
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Digesta I,1,10.
Por. A. Bondolfi, Gerechtigkeit. W: Neues Lexikon der christlichen Moral, red. H. Rotter,
G. Virt, Innsbruck-Wien 1990, s. 259.
7
S. Th II/II q. 23 a. 7 ad 2.
8
Habitus secundum quem aliquis constanti et perpetua voluntate ius suum unicuique tribuit,
S. Th II/II q.58,a.1.
9
S. Th II/II q. 57-122).
5
6

JERZY TROSKA

38

w stosunkach indywidualnych, co w efekcie prowadzi do rozdzielenia mi³oci i sprawiedliwoci10.
Nowa sytuacja powstaje w XIX wieku, kiedy wskutek uformowania siê
spo³eczeñstwa przemys³owego pojawia siê tzw. kwestia spo³eczna, wywo³ana
przez now¹ relacjê miêdzy kapita³em a prac¹. Jej nastêpstwem jest zauwa¿enie problemu sprawiedliwoci spo³ecznej, która pocz¹wszy od encykliki Rerum novarum Leona XIII wchodzi jako pojêcie do katolickiej nauki spo³ecznej, zw³aszcza do encyklik spo³ecznych papie¿y. Dowartociowanie sprawiedliwoci, a raczej nowe problemy spo³eczne sprawiaj¹, ¿e przez niektóre nurty
spo³eczne np. marksizm, mi³oæ zostaje skrelona z katalogu cnót. Uznaje siê
j¹ bowiem za kategoriê nadu¿ywan¹ w stosunku do biednych i skrzywdzonych i w efekcie ma³o skuteczn¹.
Do podzia³u sprawiedliwoci, pochodz¹cego od Tomasza11, na sprawiedliwoæ prawn¹ albo ogóln¹, na sprawiedliwoæ rozdzielcz¹ i zamienn¹, dochodzi nowe pojêcie sprawiedliwoci spo³ecznej, której podmiotem praw staj¹ siê
poszczególne grupy w spo³eczeñstwie. Wnet te¿ dochodzi do jej mistyfikacji,
zw³aszcza w marksizmie, przez obwinianie klas spo³ecznych za konkretne
formy niesprawiedliwoci. Nie dostrzega siê obowi¹zków indywidualnych
wynikaj¹cych ze sprawiedliwoci, a zwracaj¹c siê przeciw strukturom spo³ecznym, zapomina siê, ¿e ród³em tych struktur jest sam cz³owiek, który na
pierwszym miejscu wymaga przemiany i nawrócenia.
Pierwsze encykliki papieskie pocz¹wszy od Rerum novarum Leona XIII
broni¹ sprawiedliwego porz¹dku spo³ecznego, co przypomina Benedykt XVI
(n. 27). Mo¿na powiedzieæ, upraszczaj¹c nieco problem, ¿e sprawiedliwoæ
w dalszym rozwoju stosunków spo³ecznych by³a stopniowo zastêpowana
przez inne kategorie jak pokój (Pacem in terris), rozwój (Populorum progressio), wyzwolenie (Octagesima adveniens), solidarnoæ (Solicitudo rei socialis)12. Wszystkie te kategorie, bêd¹ce w jakim stopniu synonimami sprawiedliwoci, potwierdzaj¹ jej szczególn¹ aktualnoæ, ¿e jest ona swoistego rodzaju wspó³czesn¹ namiêtnoci¹, na któr¹ wspó³czesny cz³owiek jest szczególne
uczulony, a zaanga¿owanie w ni¹ chrzecijanina jest nieodzownym i równoczenie bardzo skutecznym wiadectwem.

Por. A. Bondolfi, dz. cyt., s. 260; Brunner E., Gerechtigkeit, Zuerich 1943, s. 147-158.
S.Th.II-II, q. 58,61.
12
M. Cozzoli, Giustitia [w:] Nuovo dizionario di teologia morale, dz. cyt., s. 513-516.
10
11
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IV. BLI¯SZE OKRELENIE SPRAWIEDLIWOCI
Ju¿ etymologicznie sprawiedliwoæ ma zwi¹zek z prawem13. Mo¿na wiêc
wstêpnie powiedzieæ, ¿e sprawiedliwoæ oznacza poszanowanie prawa, rozumianego jako prawa osobowego. Rozwój historyczny wykaza³ tak¿e cis³y
zwi¹zek sprawiedliwoci z prawem stanowionym, co w szczególny sposób
potwierdzi³y czasy wspó³czesne. Rozpoznanie istoty i treci sprawiedliwoci
³¹czy siê cile z rozpoznaniem praw osoby ludzkiej. W wielkim skrócie
mo¿na powiedzieæ, ¿e sprawiedliwoæ polega na respektowaniu praw drugiego cz³owieka. Prawo jest tym suum drugiego cz³owieka, które podkrela nie
tylko definicja Ulpiana i w. Tomasza, ale tak¿e definicja Platona, na pierwszy
rzut oka bardziej rzeczowa ni¿ podmiotowa. W ujêciu historycznym niew¹tpliwie widaæ rozwój od rzeczowego do podmiotowego ujêcia sprawiedliwoci.
W ujêciu podmiotowym nie chodzi o danie ka¿demu suum w znaczeniu przedmiotowo-rzeczowym, lecz o uznanie podstawowych potrzeb drugiego cz³owieka czyli jego prawa.
Sprawiedliwoæ okrela relacjê do drugiego cz³owieka. Jej zastosowanie
zak³ada przynajmniej odniesienie dwuosobowe14. Nie ma sprawiedliwoci wobec siebie. U podstaw tej relacji jest prawo, które rodzi okrelon¹ relacjê, miêdzy tym, kto ma prawo i tym, który ma powinnoæ poszanowania tego prawa.
Sprawiedliwoæ jest cnot¹, która zmierza do uznania i respektowania praw drugiego cz³owieka. Niesprawiedliwoæ ma miejsce wtedy, gdy jeden cz³owiek nie
uznaje prawa drugiego cz³owieka, albo uznaj¹c nie respektuje go. Niesprawiedliwoæ trwa dopóki, dopóty cz³owiek nie uzna powinnoci wynikaj¹cej z prawa i nie naprawi szkód wynikaj¹cych z naruszenia cudzych praw.
Sprawiedliwoæ daje cz³owiekowi to, do czego on ma prawo. Z subiektywnego punktu widzenia prawo jest w³adz¹ osoby do spe³niania lub ¿¹dania
jakiej czynnoci albo do ¿¹dania i dysponowania rzecz¹. Takie prawo jest
w³aciwoci¹ wy³¹cznie cz³owieka. Istoty pozaludzkie mog¹ byæ tylko przedmiotem prawa w sensie przynale¿noci. W sensie normatywnym prawo jest
rozumn¹ regulacj¹ praw osób i relacji miêdzy nimi. Sprawiedliwoæ wskazuje na porz¹dek wartoci, w którym prawo jednostki jest zwi¹zane z prawem
wszystkich innych jednostek. Oznacza to w praktyce równoæ relacji i miary
tego, co nale¿ne, co jest przedmiotem prawa i powinnoci. Równoæ osób nie
oznacza jednak równoci dobrobytu. Godnoæ i dobrobyt s¹ wartociami bardzo ró¿nymi.
13
£ac. Iustitia od ius tuere  zachowywaæ prawo. Podobnie w wielu jêzykach nowo¿ytnych,
³¹cznie z j. pol.
14
Por. M. Cozzoli, dz. cyt., s. 58-61.
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U genezy i u podstaw sprawiedliwoci jest wiêc osoba: jej wolnoæ, wiadomoæ, odpowiedzialnoæ, godnoæ. Istnienie osoby jest racj¹, dla której cz³owiek wymaga sprawiedliwoci i jest zobowi¹zany do przestrzegania sprawiedliwoci. Byæ sprawiedliwym oznacza uznaæ podstawowe prawa osoby ze
wszystkimi ich wymogami. Sprawiedliwoæ, która ograniczy³aby siê tylko do
uznania samej rzeczowej nale¿noci i nie by³aby w stanie uj¹æ wymiaru osobowego prawa, by³aby sprawiedliwoci¹ nieludzk¹, czyli niesprawiedliwoci¹.
Nie mo¿na zapominaæ, ¿e sprawiedliwoæ jest cnot¹, wartoci¹ moraln¹,
ma wiêc sens moralny, a nie tylko prawny. W prawie stanowionym sprawiedliwoæ jako cnota znajduje jedynie swoje odbicie. Prawo moralne, jeli nawet nie zosta³o skodyfikowane, rodzi obowi¹zek etyczny sumienia, poniewa¿
swoj¹ moc zobowi¹zuj¹c¹ czerpie z prawa naturalnego, z godnoci osoby
ludzkiej. Jeli to, co siê nale¿y nie jest uznane dobrowolnie jako powinnoæ
moralna, mo¿e i powinno byæ uznane pod wp³ywem przymusu prawa stanowionego. Prawd¹ jest, ¿e porz¹dek prawny jest porz¹dkiem minimalistycznym, lecz niezbêdnym do ochrony dobra osoby i spo³eczeñstwa, zw³aszcza
w przypadku zaniku wra¿liwoci moralnej.

V. SPRAWIEDLIWOÆ NALE¯Y DO ISTOTY I ZADANIA PAÑSTWA
Ojciec wiêty dla ukazania relacji miêdzy koniecznym zaanga¿owaniem
na rzecz sprawiedliwoci i pos³ug¹ charytatywn¹ proponuje zwróciæ uwagê
na dwie podstawowe istniej¹ce sytuacje. Po pierwsze: sprawiedliwy porz¹dek
spo³eczeñstwa i pañstwa jest centralnym zadaniem polityki (n. 28) i po drugie: mi³oæ  caritas  zawsze bêdzie konieczna, równie¿ w najbardziej sprawiedliwej spo³ecznoci (n. 28).
Ju¿ w. Augustyn stwierdzi³, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ pañstwa jest
sprawiedliwoæ. Benedykt XVI przytacza opiniê Augustyna, ¿e pañstwo, które nie kierowa³oby siê sprawiedliwoci¹ zredukowa³oby siê do bandy z³odziei15. Sprawiedliwoæ jest celem, a wiêc równie¿ wewnêtrzn¹ miar¹ ka¿dej
polityki (n. 28). Przypomina, ¿e [ ] podstawow¹ zasad¹ pañstwa powinno
byæ usilne d¹¿enie do sprawiedliwoci (n. 26). Sprawiedliwoæ jako cel i miara ka¿dej polityki ma wiêc charakter etyczny nie tylko cile pragmatyczny,
a w jej rozumieniu pomocna jest wiara, co nie oznacza jednak przekazywania
Kocio³owi w³adzy pañstwa (n. 28).
Oddzielenie tego, co nale¿y do Cezara i co nale¿y do Boga jest istotnym
za³o¿eniem chrzecijañstwa, choæ niew¹tpliwie praktyka historyczna by³a ró¿15

Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi latrocinia: De civitate Dei, IV,4: CCL 47,102.
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na i nierzadko daleka od idea³u (por. n. 28). Koció³ roci³ sobie prawa do
sprawowania w³adzy nad rzeczywistoci¹ ziemsk¹ nie uznaj¹c jej autonomii,
o której przypomina Sobór Watykañski II16. Pañstwo narzuca³o religiê i nie
szanowa³o prawa do wolnoci religijnej.
Papie¿ przypomina zasadê, ¿e Koció³ nie powinien stawiaæ siê na miejscu pañstwa i podejmowaæ walki politycznej o sprawiedliwe spo³eczeñstwo,
ale te¿ nie powinien pozostawaæ na marginesie w walce o sprawiedliwoæ
(n. 28). Zadaniem Kocio³a, cilej nauki spo³ecznej Kocio³a, jest formowanie sumienia w polityce, a wiêc uwra¿liwianie na wymogi sprawiedliwoci
i pobudzanie do budowy sprawiedliwego porz¹dku spo³ecznego. Ojciec wiêty rozwa¿aj¹c zadania Kocio³a jako instytucji mówi o oczyszczaniu rozumu
i formacji etycznej (n. 28). Formacja etyczna za polega przede wszystkim na
otwieraniu i uwra¿liwianiu sumienia na dobro moralne. To zadanie Koció³
realizuje dziêki wierze, która ukazuje rozumowi nowe horyzonty i pe³ni funkcjê oczyszczaj¹c¹ rozumu. Rola wiêc Kocio³a w dziedzinie sprawiedliwoci
spo³ecznej jest porednia, nigdy bezporednia (n. 29).
Rola porednia dotyczy Kocio³a jako instytucji i tym samym jego urzêdowych przedstawicieli, biskupów, kap³anów, diakonów. Na wiernych wieckich ci¹¿y natomiast obowi¹zek bezporedniego zaanga¿owania siê w realizacjê sprawiedliwoci spo³ecznej. Dzia³alnoæ publiczna wiernych wieckich
powinna byæ tak¿e motywowana i o¿ywiana kocieln¹ caritas. Bezporednie
zadanie dzia³ania na rzecz sprawiedliwego porz¹dku spo³ecznego jest natomiast w³aciwe wiernym wieckim. Jako obywatele pañstwa s¹ powo³ani do
osobistego uczestnictwa w ¿yciu publicznym (n. 29). Powinni wiêc w³¹czyæ
siê w wszelkiego rodzaju dzia³alnoæ, która ma s³u¿yæ dobru wspólnemu.
Choæ specyficzne wyrazy kocielnej caritas nie mog¹ mieszaæ siê z dzia³alnoci¹ pañstwa, pozostaje prawd¹, ¿e powinna ona o¿ywiaæ ca³¹ egzystencjê
wiernych wieckich, a wiêc tak¿e ich aktywnoæ polityczn¹, traktowan¹ jako
mi³oæ spo³eczn¹ (n. 29, por. KKK 1939).

VI. HISTORYCZNA REALIZACJA SPRAWIEDLIWOCI
Nawi¹zuj¹c do sytuacji spo³ecznej XIX wieku Benedykt XVI stwierdza:
Struktury produkcyjne i kapita³ by³y now¹ w³adz¹, która, z³o¿ona w rêce niewielu, prowadzi³a do utraty praw przez masy pracownicze, przeciw czemu
trzeba by³o protestowaæ (n. 26). Nowa sytuacja zrodzi³a zapotrzebowanie na
realizacjê sprawiedliwoci, na sprawiedliwy porz¹dek prawny, bez którego
16

Por. Gaudium et spes, n. 36.
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dzie³a mi³oci nie wystarcza³y. Wrêcz przeciwnie mi³oæ i jej dzie³a w imiê
sprawiedliwoci by³y odrzucane jako kamufla¿ niesprawiedliwoci. Papie¿
stwierdza: Nale¿y przyznaæ, ¿e przedstawiciele Kocio³a bardzo powoli uwiadamiali sobie, ¿e problem sprawiedliwej struktury spo³eczeñstwa jawi³ siê
w nowy sposób (n. 27).
Problem sprawiedliwych struktur spo³ecznych, a wiêc realizacji sprawiedliwoci, ³¹czy³ siê cile z rozpoznaniem i respektowaniem praw osoby ludzkiej. Rozpoznanie praw cz³owieka pojawi³o siê stosunkowo póno i to nie bez
oporów ze strony ludzi Kocio³a ze wzglêdu na kontekst historyczny, w którym siê pojawi³o. Uznanie praw cz³owieka w Europie nast¹pi³o praktycznie
wraz z myl¹ Owiecenia i rewolucj¹ francusk¹. Racjonalizm Owiecenia
i okrucieñstwo rewolucji francuskiej by³y zwrócone tak¿e przeciw Kocio³owi, co z kolei zamyka³o go na pozytywne idee, które one g³osi³y. Ze wzglêdu
na ten kontekst sprzeciw Kocio³a dotyczy³ nawet idei wolnoci religijnej,
której rewolucja francuska by³a teoretycznym propagatorem, a równoczenie
praktycznym zaprzeczeniem, czego przyk³adem jest chocia¿by zamiar ludobójczy w departamencie Wandea17.
Nie mo¿na równie¿ zaprzeczyæ pewnej niedojrza³oci ludzi Kocio³a do
przyjêcia idei zwi¹zanych z prawami cz³owieka, jak te¿ z koncepcjami wolnoci sumienia, które lansowa³o Owiecenie postuluj¹c nie tylko wolnoæ religijn¹ w sensie horyzontalnym, lecz tak¿e wertykalnym. ¯¹da³o nie tylko
wolnoci od innych ludzi, lecz tak¿e wolnoci od Boga, co oznacza³o w sumie postulowanie ateizmu. W tym kontekcie mo¿na zrozumieæ wypowiedzi
papie¿a Grzegorza XVI18 oraz Piusa IX19, odrzucaj¹ce lansowan¹ wówczas,
jak siê póniej okaza³o, b³êdn¹ ideê wolnoci religijnej.
Powoli jednak Koció³ zaczyna popieraæ to, co dobre w ruchach laickich,
a prawa cz³owieka wchodz¹ w zakres nauczania Kocio³a. W obronie praw
cz³owieka pracuj¹cego staje jednoznacznie w Rerum novarum Leon XIII20.
Marksizm odrzucaj¹c mi³oæ i jej uczynki uzna³, ¿e ród³em niesprawiedliwoci spo³ecznych jest w³asnoæ prywatna rodków produkcji, a panaceum
na rozwi¹zanie problemów spo³ecznych jest rewolucja i wszystko, co do niej
prowadzi, a wiêc kolektywizacja i walka klas. Reakcja Kocio³a, choæ spó17
F. Compagnoni, Diritti delluomo [w:] Nuovo dizionario di teologia morale, dz. cyt.,
s. 218-227.
18
Grzegorz XVI, Encyklika Mirari vos (1832).
19
Pius IX, Encyklika Quanta Cura (1964), wraz z do³¹czonym do niej Syllabusem zawieraj¹cym wykaz 80 b³êdów, wród nich tak¿e wolnoci religijnej.
20
Leon XIII, Encyklika Rerum novarum [w:] Nauczanie spo³eczne Kocio³a, Warszawa 1984,
s. 12-35.
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niona, bierze w obronê robotnika i jego prawa (RN 16,32,34-35). Nauczanie
Leona XIII zwraca uwagê na to, ¿e nie walka klas, ale ich zgoda pozwoli
rozwi¹zaæ problemy spo³eczne (RN 15), a w³asnoæ prywatna, pe³ni¹c równoczenie funkcjê spo³eczn¹, jest wymogiem natury ludzkiej (RN 3-12).
Za obroñcê praw cz³owieka mo¿e byæ s³usznie uwa¿any Pius XI, który
stanowczo wystêpuje przeciw ówczesnym rz¹dom totalitarnym. Broni prawa
obywatela do odmowy przysiêgi na ca³kowit¹ wiernoæ pañstwu faszystowskiemu Mussoliniego21. Przypomina prawo do wolnoci religijnej obywateli
pañstwa sowieckiego22. Staje w obronie praw rodziców do wychowania swoich dzieci i przeciw wcielaniu ich do Hitlerjugend w nacjonalizmie niemieckim23.
Wkrótce po wybuchu II wojny wiatowej w pierwszej swojej encyklice
Summi Pontificatus24 na rozpoczêcie pontyfikatu Pius XII potêpia narodowy
socjalizm. Encyklika w Niemczech zosta³a odczytana jako wroga wobec narodowego socjalizmu, dlatego by³ zakaz jej rozprowadzania. Zosta³a jednak
przez Francuzów w kilkudziesiêciu tysi¹cach egzemplarzy zrzucona ze spadochronów na teren Niemiec25.
Ca³ociowe i pog³êbione ujêcie praw cz³owieka ze strony Kocio³a stanowi encyklika Jana XXIII Pacem in terris26. Cech¹ charakterystyczn¹ tej encykliki, któr¹ s³usznie uwa¿a siê za katolick¹ deklaracjê praw cz³owieka, jest
jej motywacja godnoci¹ osoby ludzkiej. Godnoæ cz³owieka polega na tym,
¿e cz³owieka stworzy³ Bóg na obraz i podobieñstwo swoje, wyposa¿onego
w rozum i woln¹ wolê (n. 3).
Dalszym krokiem Kocio³a w uznaniu i promocji praw cz³owieka stanowi nauczanie soborowe. Do dokumentów zas³uguj¹cych na szczególn¹ uwagê nale¿¹ przede wszystkim Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie
wspó³czesnym i Deklaracja o wolnoci religijnej. Za szczególne zadanie uwa¿a sobie Koció³ byæ znakiem i zabezpieczeniem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej (KDK 76) i tym samym obroñc¹ praw cz³owieka rozumianego integralnie. Szerzej prawa te zosta³y omówione w numerach 26 i 27.
Soborowa Deklaracja o wolnoci religijnej ma kluczowe znaczenie w relacji
Pius XII. Encyklika Non abbiamo bisogno (1931).
Pius XI, Encyklika Divini Redemptoris (1937).
23
Pius XI, Encyklika Mit brennender Sorge (1937).
24
Pius XII, Encyklika Summi Pontificatus (1939).
25
R. Graham, Encyklika Summi Pontificatus i strony walcz¹ce w 1939 r., Chrzecijanin
w wiecie 18 (1986)5, s. 11-24.
26
Jan XXIII, Encyklika Pacem in terries, n. 3 [w:] Nauczanie spo³eczne Kocio³a, dz. cyt.,
s. 156-188.
21
22
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Kocio³a do praw cz³owieka, poniewa¿ to problem wolnoci religijnej, jej
b³êdne interpretacje i niezrozumienie rzutowa³y w przesz³oci na stosunek
Kocio³a do pozosta³ych praw cz³owieka. Deklaracja nawietla w nowy sposób relacjê, jaka zachodzi miêdzy cz³owiekiem a prawd¹. Podmiotem wolnoci religijnej jest osoba ludzka, a nie prawda. To osobie ludzkiej przys³uguje
godnoæ i równoczenie obowi¹zek szukania prawdy (Deklaracja o wolnoci
religijnej 2,3).
W duchu soborowym ma miejsce nauczanie moralne i spo³eczne Paw³a
VI i Jana Paw³a II, które dotyka praw cz³owieka w ró¿nych dziedzinach ¿ycia: ochrony ¿ycia ludzkiego, praw pracowniczych, rozwoju ludzkiego, funkcjonowania cz³owieka w ró¿nych systemach spo³eczno-politycznych.
Nowe problemy spo³eczne powsta³y w latach szeædziesi¹tych ubieg³ego
stulecia w Ameryce £aciñskiej, gdzie niesprawiedliwoæ spo³eczna sk³oni³a
chrzecijan, a tak¿e katolickich teologów, do siêgniêcia po rodki przekszta³cania spo³eczeñstwa niezgodne z doktryn¹ Kocio³a, a inspirowane przez
myl marksistowsk¹. Znalaz³y one wyraz w skrajnych nurtach tzw. teologii
wyzwolenia. Zapomniano niejednokrotnie o tym, ¿e tym, który usprawiedliwia jest Bóg, ¿e cz³owiek nie mo¿e staæ siê sprawiedliwym bez Bo¿ej sprawiedliwoci27. Dzi kolejne problemy powstaj¹ wskutek globalizacji ekonomii, a ich rozwi¹zanie  zachêca Benedykt XVI powinno byæ podejmowane
w dialogu ze wszystkimi, którzy prawdziwie troszcz¹ siê o cz³owieka i jego
wiat (n. 27).

VII. SPRAWIEDLIWOÆ NAJMNIEJSZ¥ MIAR¥ MI£OCI
Sprawiedliwoæ jest pierwszym wymogiem mi³oci, najmniejsz¹ miar¹
mi³oci28, czyli nieodzown¹ miar¹ mi³oci, bez której ¿adna forma mi³oci nie
jest wiarygodna. Ka¿da mi³oæ musi siê zaczynaæ od sprawiedliwoci, od
uznania drugiego cz³owieka jako podmiotu praw (ius), co rodzi z kolei powinnoæ moraln¹ (debitum). Mo¿na powiedzieæ, ¿e sprawiedliwoæ jest form¹ mi³oci, której mo¿na siê domagaæ, do której ma siê prawo. To prawo
podmiotowe staje siê prawem przedmiotowym, zobiektywizowanym (lex),
gdy przyjmuje formu³ê prawa moralnego lub stanowionego.
Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach teologii wyzwolenia,
Roma 1984; por. J. Troska, Praktyka wyzwolenia w wietle spo³ecznej nauki Kocio³a, Poznañskie Studia Teologiczne, t. 7, Poznañ 1992, s. 121-134.
28
Pawe³ VI, Kongres Eucharystyczny Bogota 23.08.1968, Acta Apostolicae Sedis 60 (1968),
626.
27
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Encyklika, jak przede wszystkim historia chrzecijañstwa, potwierdza
potrzebê jednoci mi³oci i sprawiedliwoci. Jednoæ nie oznacza wcale uto¿samienia mi³oci i sprawiedliwoci, wrêcz przeciwnie, zak³ada jednoznaczne
ich odró¿nienie29. Sprawiedliwoæ bowiem bazuje na odró¿nieniu podmiotu
prawa i podmiotu powinnoci. Mi³oæ, szanuj¹c autonomiê bliniego, zmierza
do jednoci i wspólnoty. W ramach mi³oci bliniego nastêpuje uto¿samienie
siê z nim, uwa¿a siê go za w³asne ja. Ja i ty w mi³oci tworzy  MY. Nastêpuje uto¿samienie siê z potrzebami, cierpieniami i radociami bliniego. Budowanie MY w mi³oci doskonali siê, jeli jest w³¹czone w mi³oæ Boga.
Papie¿ formu³uje swoj¹ myl zwiêle: Mi³oæ wzrasta poprzez mi³oæ (n. 18).
Z tego, co zosta³o powiedziane wy¿ej, wynika jednoznacznie, ¿e sprawiedliwoæ musi byæ u podstaw mi³oci. Ona jest pierwszym wymogiem mi³oci
i najmniejsz¹ jej miar¹. Bez mi³oci prawo mo¿e siê pomieszaæ z powinnoci¹, to, co nale¿y do bliniego z tym, co moje. Bez sprawiedliwoci mo¿e
dojæ do czynienia bliniemu daru z tego, co jest jego prawem, czy jego w³asnoci¹. Ju¿ Pius XI stwierdza, ¿e pracownik nie ma potrzeby otrzymywaæ
w formie ja³mu¿ny tego, co mu siê nale¿y z tytu³u sprawiedliwoci, ani nie
wolno uwalniaæ siê spod powa¿nych obowi¹zków na³o¿onych przez sprawiedliwoæ, przy pomocy ma³ych uczynków mi³osierdzia30. Z pewnoci¹, kto mi³uje jest ponad sprawiedliwoci¹, lecz nie w tym sensie, ¿e ona go nie obowi¹zuje, ale przeciwnie, ¿e tylko dziêki sprawiedliwoci jest zdolny do mi³oci. Tylko cz³owiek sprawiedliwy umie mi³owaæ.

VIII. MI£OÆ ZAWSZE BÊDZIE POTRZEBNA
Równoczenie sprawiedliwoæ nie o¿ywiana mi³oci¹ prowadzi do jej
deprawacji i wykrzywienia. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e kto bêdzie sprawiedliwy
tylko ze wzglêdu na zgodnoæ zewnêtrzn¹ z prawem, ale zaspakajaj¹c wymogi legalnoci nie zaspakaja jeszcze tym samym wymogów moralnych. To, co
mo¿e byæ wystarczaj¹ce z punktu widzenia prawa, bêdzie niewystarczaj¹ce
z punktu widzenia moralnego. Przepisy administracyjne mog¹ byæ sprawiedliwe z punktu widzenia rzeczowego, mog¹ jednak nie zauwa¿aæ konkretnego cz³owieka i jego szczególnych praw. Chrystus przypomina, ¿e szabat zosta³ ustanowiony dla cz³owieka, a nie cz³owiek dla szabatu (Mk 2,27). Bez
uwzglêdnienia wymiaru osobowego sprawiedliwoci, który ujawnia siê
A. Guenthoer, dz. cyt., s. 118n.
Pius XI, Divini Redemptoris, n. 49; cyt. za: J. Höffner, Chrzecijañska nauka spo³eczna,
Kraków 1978, s. 61.
29
30
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w pe³ni dziêki mi³oci, mo¿e ³atwo dojæ do urzeczywistnienia siê zasady:
summum ius, summa iniuria. Benedykt XVI mówi¹c o bezporednim zaanga¿owaniu wiernych wieckich na rzecz sprawiedliwego porz¹dku spo³ecznego
przypomina, ¿e tak¿e ich dzia³alnoæ powinna byæ o¿ywiana kocieln¹ caritas i traktowana jako mi³oæ spo³eczna (n. 29).
Ojciec wiêty w swojej encyklice wiele miejsca powiêca refleksji o mi³oci. Rozpoczyna j¹ od analizy mi³oci ziemskiej (eros) i boskiej (agape),
nazywanych inaczej mi³oci¹ wstêpuj¹c¹ i mi³oci¹ zstêpuj¹c¹, dla podkrelenia, ¿e pierwsza jest mi³oci¹ otrzymuj¹c¹, druga za mi³oci¹ daj¹c¹.
Stwierdza, ¿e w przesz³oci te dwa rodzaje mi³oci by³y przeciwstawiane:
pierwsza jako mi³oæ pogañska, druga jako chrzecijañska (n. 7). W rzeczywistoci eros i agape  mi³oæ wstêpuj¹ca i mi³oæ zstêpuj¹ca  nie daj¹ siê
nigdy ca³kowicie oddzieliæ jedna od drugiej (n. 7). Im bardziej obie s¹ z³¹czone, tym bardziej spe³nia siê prawdziwa natura mi³oci (n. 7). Im bardziej
te dwa wymiary mi³oci oddalaj¹ siê od siebie, tym bardziej ograniczona jest
forma mi³oci (n. 8). Prawdziwa mi³oæ polega na tym, ¿e cz³owiek nie mo¿e
zawsze tylko dawaæ, musi tak¿e otrzymywaæ. W sumie opowiada siê jednoznacznie za jednoci¹ ró¿nych form mi³oci, po prostu za jednoci¹ mi³oci.
Podobnie jednoznacznie opowiada siê za jednoci¹ mi³oci i sprawiedliwoci. ród³em tej jednoci jest sam Chrystus, który przez przyjêcie losu
i mierci cz³owieka, okaza³ mu wielk¹ mi³oæ, chocia¿ by³a ona przeciw Jego
sprawiedliwoci i w ten sposób pogodzi³ sprawiedliwoæ z mi³oci¹: Bóg tak
bardzo mi³uje cz³owieka, ¿e sam, stawszy siê cz³owiekiem, przyjmuje nawet
jego mieræ i w ten sposób godzi sprawiedliwoæ z mi³oci¹ (n. 10). On ofiarowuje siebie, aby podnieæ cz³owieka i go zbawiæ  jest to mi³oæ w swej najbardziej radykalnej formie. (n. 12) Do dojrza³oci mi³oci nale¿y to, ¿e anga¿uje wszystkie potencjalne mo¿liwoci cz³owieka i w³¹cza, by tak rzec, cz³owieka w swój ca³okszta³t (n. 17). Chrzecijañska mi³oæ bliniego polega na
tym, ¿e kocha siê w Bogu i z Bogiem równie¿ innego cz³owieka (n. 18).
W wietle mi³oci, nasyconej mi³oci¹ Boga rozpoznaje siê lepiej prawa
cz³owieka, a wiêc wymogi sprawiedliwoci. Dziêki mi³oci chrzecijañskiej
widzi siê w drugim cz³owieku brata, widzi siê jego prawa. Chrzecijanin mi³uj¹cy Chrystusa patrzy na bliniego Jego oczami i zauwa¿a o wiele wiêcej
ni¿ to widaæ na zewn¹trz (por. n. 18). To mi³oæ pozwala odró¿niaæ b³¹d, który zawsze winno siê odrzucaæ, od b³¹dz¹cego, który wci¹¿ zachowuje godnoæ
osoby (KDK 28). Intensywnoæ sprawiedliwoci zale¿y od intensywnoci
mi³oci. Nie istnieje wiecka p³aszczyzna sprawiedliwoci i religijna p³aszczyzna mi³oci: jest jedna p³aszczyzna mi³oci czy to w ¿yciu indywidualnym czy
spo³ecznym.
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Mi³oæ bliniego, maj¹ca swoje ród³o w mi³oci Boga, jest przede
wszystkim powinnoci¹ poszczególnych osób wierz¹cych, ale jest te¿ powinnoci¹ ca³ej wspólnoty kocielnej na ka¿dym poziomie: od Kocio³a partykularnego pocz¹wszy, a na Kociele powszechnym skoñczywszy. Równie¿ Koció³ jako wspólnota winien wprowadzaæ mi³oæ w czyn  czytamy w encyklice (n. 20). Caritas jako realizacja mi³oci spo³ecznej, nale¿y do istoty
Kocio³a, której Koció³ nie mo¿e siê wyrzec, jak nie mo¿e zaniedbaæ pos³ugi sakramentów i s³owa (por. n. 22,25). Pos³uga mi³oci jest zawsze potrzebna poniewa¿, nie ma takiego sprawiedliwego porz¹dku pañstwowego, który
móg³by sprawiæ, ¿e pos³uga mi³oci by³aby zbêdna (n. 28). Zawsze bêdzie istnia³o cierpienie, samotnoæ, materialne potrzeby. Zawsze cz³owiek bêdzie
potrzebowa³ drugiego cz³owieka. Pañstwo, staj¹c siê instancj¹ biurokratyczn¹ nie jest w stanie dostrzec bardzo osobistych potrzeb cz³owieka. Uwolnienie od mi³oci oznacza³oby uwolnienie od cz³owieka.
Równie¿ w dziedzinie pos³ugi charytatywnej, nale¿¹cej do istoty Kocio³a, istnieje mo¿liwoæ wspó³pracy z pañstwem. Pañstwo, pe³ni¹c rolê pomocnicz¹, powinno wspieraæ ró¿norakie si³y spo³eczne, ³¹cz¹ce w sobie spontanicznoæ i bliskoæ z ludmi potrzebuj¹cymi pomocy (n. 28). Tak¹ ¿ywotn¹ si³¹
jest Koció³, w którym pulsuje dynamizm mi³oci wzbudzanej przez Ducha
Chrystusa (n. 28). W dzia³alnoci charytatywnej Koció³ nie wspó³pracuje
z pañstwem jako dodatkowy partner, ale spe³nia zadanie jemu w³aciwe, wynikaj¹ce z jego natury. Mylenie, ¿e sprawiedliwe struktury spo³eczne zast¹pi¹ dzie³a charytatywne, ¿e sprawiedliwoæ zast¹pi mi³oæ, jest przejawem
mylenia materialistycznego, okaleczaj¹cego cz³owieka i sprowadzaj¹cego go
do materii. Takie mylenie upokarza cz³owieka, poniewa¿ nie uznaje w nim
tego, co specyficznie ludzkie, gdy¿ cz³owiek poza sprawiedliwoci¹, potrzebuje i zawsze bêdzie potrzebowa³ mi³oci (n. 29).
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MACIEJ OLCZYK
Gniezno

Czy mo¿na nakazaæ mi³oæ? Imperatywny charakter przykazania mi³oci.
Uwagi na marginesie Deus caritas est
Can love be commanded? The Imperative Character of the Commandment of Love.
Some Remarks on the Margin of Deus caritas est

Przykazanie mi³oci stanowi fundament moralnego przes³ania Chrystusa
i Jego Kocio³a i jako takie czêsto powraca zarówno w refleksji teologicznej,
jak i w przepowiadaniu oraz katechezie. Zag³êbiaj¹c siê w sens wyra¿enia
przykazanie mi³oci, niejednokrotnie mo¿e rodziæ siê pytanie, czy w tym tradycyjnym sformu³owaniu, do którego tak bardzo ju¿ przywyklimy, nie kryje
siê jaka wewnêtrzna sprzecznoæ? Czy¿ nie niesie ono ze sob¹ pewnej logicznej niecis³oci? Odkrywamy bowiem w tym wyra¿eniu swoiste napiêcie
pomiêdzy tym wszystkim, co oznacza s³owo przykazanie (jako to, co nakazane, obligatoryjne, konieczne) a tym, co oznacza s³owo mi³oæ (jako to, co
wolne, wybrane, darowane). Wydaje siê, ¿e jeli mi³oæ bêdzie przykazana,
trudno j¹ jeszcze nazywaæ mi³oci¹. By ni¹ rzeczywicie by³a, potrzebuje
przestrzeni dla wolnego wyboru, dla decyzji, która niczym nie powinna byæ
wymuszona ani przez nikogo nakazana. Ciekawy ten problem zosta³ równie¿
zasygnalizowany w encyklice Benedykta XVI w kontekcie dwóch bardzo
praktycznych pytañ: czy naprawdê mo¿na kochaæ Boga, nie widz¹c Go, i czy
mo¿na nakazaæ mi³oæ?1. Drugie pytanie bezporednio dotyka wy¿ej wzmiankowanej kwestii. Ono te¿ sta³o siê inspiracj¹ dla niniejszych rozwa¿añ, stanowi¹cych pewn¹ próbê znalezienia w³aciwego rozwi¹zania jawi¹cego siê dylematu.
1

Benedykt XVI, Deus caritas est, n. 16.
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Czy mo¿na nakazaæ mi³oæ? Odpowiedzi na to pytanie postaramy siê poszukaæ, pod¹¿aj¹c w nastêpuj¹cym kierunku. Najpierw przyjrzymy siê bli¿ej
zastrze¿eniom formu³owanym pod adresem imperatywnego charakteru przykazania mi³oci. Nastêpnie spróbujemy uchwyciæ istotê tego przykazania jako
normy moralnoci w kontekcie wiary, by w ostatniej czêci sformu³owaæ
odpowied na postawione w tytule artyku³u pytanie.

I. ZASTRZE¯ENIA WOBEC IMPERATYWU PRZYKAZANIA MI£OCI
Zastanawiaj¹c siê nad problemem, czy mi³oæ mo¿e zostaæ nakazana, papie¿ Benedykt XVI przytacza na samym wstêpie doæ rozpowszechniony
wspó³czenie pogl¹d mówi¹cy wprost, i¿ mi³oci nie mo¿na nakazaæ; jest ona
ostatecznie uczuciem, które mo¿e byæ lub nie byæ, lecz które nie mo¿e byæ
stworzone przez wolê2.
Jakkolwiek ³atwo jest wykazaæ, i¿ mi³oæ nie jest jedynie uczuciem, to
jednak mo¿na ulec wra¿eniu, i¿ w sformu³owaniu przykazanie mi³oci kryje
siê co najmniej terminologiczna sprzecznoæ. Otó¿ ludzkie dowiadczenie
mówi nam wyranie, ¿e mi³oæ albo jest, albo jej nie ma; rodzi siê, rozwija
lub zanika; ale na pewno trudno o wymuszenie postawy mi³oci nakazem lub
zakazanie jej jakim dekretem.
Do zarzutów wysuwanych pod adresem zobowi¹zuj¹cego charakteru mi³oci nawi¹za³ równie¿ Raniero Cantalamessa w tegorocznym rozwa¿aniu
wielkopi¹tkowym, wyg³oszonym w Bazylice w. Piotra. Przywo³uj¹c wspó³czesn¹ mentalnoæ wielu ludzi, kaznodzieja domu papieskiego zauwa¿y³, ¿e
w naszym spo³eczeñstwie coraz czêciej stawia siê pytanie, jak siê maj¹ do
siebie mi³oæ dwojga m³odych ludzi i prawo ma³¿eñskie; po co mi³oci, która
jest porywem i sam¹ spontanicznoci¹, wi¹zanie siê ma³¿eñstwem? I coraz
wiêcej jest takich, którzy odrzucaj¹ instytucjê ma³¿eñstwa i wybieraj¹ tzw.
woln¹ mi³oæ albo, po prostu, faktyczne wspólne ¿ycie. Tylko wtedy mo¿na
poprawnie odpowiedzieæ na te pytania, gdy siê odkryje ¿yciow¹ relacjê istniej¹c¹ miêdzy prawem i mi³oci¹, miêdzy decyzj¹ a instytucj¹. Tylko wtedy
mo¿na m³odym ukazaæ w sposób przekonywaj¹cy argument za wi¹zaniem siê
mi³oci¹ na zawsze i nie obawiaæ siê uczynienia z mi³oci obowi¹zku3. Zda-

DCE 16.
R. Cantalamessa, Umi³owanie zdrajcy. Kazanie wyg³oszone 14 kwietnia 2006 podczas Liturgii Mêki Pañskiej w Bazylice w. Piotra, t³um. A. Boniecki, Tygodnik Powszechny 18 (2006),
s. 8.
2
3
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niem Cantalamessy, który powo³uje siê na opiniê Kierkegaarda, w³anie powinnociowy wymiar mi³oci jest gwarancj¹ jej trwa³oci.
Henryk Æmiel, analizuj¹c w systematyczny sposób cnotê mi³oci, przytacza podobne do wspomnianych powy¿ej zarzuty pod adresem przykazania mi³oci. Wyjania jednak, ¿e s¹ one pozornymi zarzutami, nieporozumieniem
wynikaj¹cym z niew³aciwego rozumienia mi³oci. Zastrze¿enie do przykazania mi³oci rodzi siê zw³aszcza tam, gdzie sama mi³oæ pojmowana jest na
wskro uczuciowo, jako ta, która pojawia siê, opanowuje cz³owieka, czêstokroæ zwyciê¿a go, sprawiaj¹c wra¿enie, jakoby nie zale¿a³a od jego decyzji,
woli, wyboru4. Jeli tak rozumie siê mi³oæ, to rzeczywicie ¿adne przykazanie nie bêdzie w stanie wzbudziæ w cz³owieku takiej postawy na ¿¹danie. Ale
przecie¿ mi³oæ jest rzeczywistoci¹ ogarniaj¹c¹ ca³¹ osobê, nie mo¿na jej
zredukowaæ jedynie do strumienia doznañ uczuciowych. Dla rozwi¹zania naszego problemu istotn¹ przes³ank¹ jest wiadomoæ, i¿ gatunkowe zró¿nicowanie odmian mi³oci, ka¿e nam oddzieliæ postawy mi³oci, które zasadniczo
wi¹¿emy z prze¿yciem uczuciowym od nadprzyrodzonej mi³oci Boga i bliniego, podtrzymywanej przez w³adze duchowe, która mo¿e aktualizowaæ siê
w sposób wolny, jakkolwiek wcale nie pozbawiony uczuciowoci. Pierwsze
[postawy]  jak pisze Æmiel  wymieniane s¹ w du¿ej czêci poród uczuæ
i ze wzglêdu na swoj¹ naturê nie s¹ zwi¹zane z woln¹ wol¹. Druga [postawa]
natomiast w swym zacz¹tku rodzi siê w osobowym wnêtrzu cz³owieka, zale¿y
od jego wolnej decyzji, a zatem mo¿e byæ przedmiotem prawdziwego i w³aciwego przykazania5.
Zastrze¿enia o nieco innym charakterze pod adresem przykazania mi³oci
wysuwali równie¿ myliciele minionych epok. Bernard Häring przytacza stanowisko Kanta i Schelera, którzy wychodz¹c z dwóch ró¿nych za³o¿eñ konkluduj¹, i¿ mi³oæ nie mo¿e byæ przedmiotem przykazania6. Znacz¹ce jest
w tym wzglêdzie zw³aszcza stanowisko Schelera, które mocno przeniknê³o do
powszechnej wiadomoci etycznej. Zak³ada ono, ¿e mi³oæ, jako prze¿ycie
duchowe, rodzi siê w relacji do wartoci jako takiej. Nie mo¿e wiêc byæ efektem nakazu czy przykazania, lecz jest rezultatem upodobania w tym, co wartociowe. Scheler, walcz¹c z legalizmem i formalizmem w etyce, unika celowo kategorii przykazania. Nie chce mówiæ o powinnoci normatywnej wynikaj¹cej z werbalnej dyrektywy, lecz liczy siê dla niego moralne oddzia³ywanie
osoby na osobê. Jego zdaniem moralne oddzia³ywanie osoby na osobê polega na tym, ¿e samo tylko bezporednie dostrzeganie jej czystej wartoci oso4
5
6

Por. H. Æmiel, Teologia moralna szczegó³owa, Czêstochowa 2005, s. 219.
Tam¿e, 220.
Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia Moralna, Poznañ 1963, t. II, s. 98.
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bowej oraz samego jej ¿ycia zaprasza do «naladowania». Istnieje jedna tylko idealna materia powinnoci (nie jaka normatywna powinnoæ), któr¹ ukazuje pojawienie siê Jezusa: a jest ni¹ On sam [...]7. Choæ, zgodnie z Schelerowsk¹ krytyk¹ formalizmu, nie ma dla niego jakiego przykazania mi³oci,
to jednak, co do istoty, zachowuje on kategorie powinnoci i wi¹¿e cz³owieka
zobowi¹zaniem moralnym. Nie wynika ono jednak z formalnego przykazania
mi³oci, lecz z wartoci mi³oci Bo¿ej, która wyzwala w cz³owieku umi³owanym i rozpoznaj¹cym tê wartoæ, powinnoæ kochania. Jest to argumentacja
w gruncie rzeczy bliska myli biblijnej, która podkrela uprzedzaj¹cy wobec
przykazania moment obdarowania i uzdolnienia do mi³oci wymaganej przykazaniem. Scheler, unikaj¹c wyra¿enia przykazanie mi³oci, wyczuwa kryj¹ce siê w nim niebezpieczeñstwo formalizmu i legalizmu. Nie uznaje wiêc literalnie tego sformu³owania, choæ potwierdza istnienie moralnego zobowi¹zania wyp³ywaj¹cego z wartoci osoby/Osoby.

II. PRZYKAZANIE MI£OCI JAKO NORMA MORALNOCI W KONTEKCIE WIARY
Koció³, nios¹cy wiatu orêdzie zbawienia, od samego pocz¹tku by³ wiadomy, ¿e jego przes³anie zawiera w sobie istotny rys moralny8. Wiara w Chrystusa w ca³ej swej pe³ni oznacza równie¿ wiarê w przemianê cz³owieka, zgodnie z zamys³em Boga, który pragnie, by ludzie stali siê na wzór obrazu Jego
Syna, aby On by³ pierworodnym miêdzy wielu braæmi (Rz 8,29). To podstawowe powo³anie cz³owieka niesie w sobie obdarowanie, ale tak¿e zobowi¹zuj¹ce zadanie. Owo stawanie siê na wzór obrazu Jego Syna jest przygotowane przez Boga i darowane jako mo¿liwoæ uczestnictwa cz³owieka w ¿yciu Bo¿ym. Cz³owiek daje mu wolne przyzwolenie przez osobist¹ odpowied
i manifestacjê w sobie i przez siebie dynamizmu ¿ycia Bo¿ego. U pocz¹tków
tego zdumiewaj¹cego procesu przemiany, nazywanego czêsto w tradycji teologicznej przebóstwieniem, le¿y pe³na dobroci decyzja Boga, który z mi³oci
przeznaczy³ nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa
(Ef 1,4-5). To w³anie Bóg tak umi³owa³ wiat, ze Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, lecz mia³ ¿ycie wieczne
(J 3,16). Ta pe³na mi³oci i m¹droci decyzja Boga le¿y u pocz¹tków dzie³a
zbawienia, a tak¿e stanowi fundament wpisanego w to dzie³o moralnego porz¹dku normatywnego. Ka¿de rozwa¿anie dotycz¹ce chrzecijañskich norm
7
M. Scheler, Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Halle 1927, 227 (t³um.
za: B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia Moralna, dz. cyt., t. IV, s. 129).
8
Por. Jan Pawe³ II, Veritatis splendor, n. 26.
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moralnych nie mo¿e byæ wyrwane z tego historiozbawczego kontekstu.
W przeciwnym razie bardzo ³atwo zniekszta³ciæ etyczne orêdzie Chrystusa,
sprowadzaj¹c je albo do legalistycznej moralnoci prawa (przestrzeganie przykazañ jako czystych norm) lub te¿ do etyki nieskonkretyzowanej mi³oci (nie
jest wa¿ne co, wa¿ne, ¿e zrobione z mi³oci). Te dwie skrajne postawy wci¹¿
zagra¿aj¹ chrzecijañstwu i niekorzystnie wp³ywaj¹ na rozumienie wielu kwestii moralnych, zw³aszcza takich jak normatywnoæ, prawo, obowi¹zek, przykazanie, rada. Jest zatem nieodzowne, aby rozwa¿anie o przykazaniu mi³oci
Boga i bliniego uchroniæ od wspomnianych skrajnoci i rozpatrywaæ je
w poprawnym kontekcie, to znaczy w historiozbawczym kontekcie wiary.
Przykazanie mi³oci stanowi centralne przes³anie Nowego Prawa og³oszonego przez Chrystusa. Jezus zastaje panuj¹cy porz¹dek etyczny oparty na Prawie Przymierza, do zachowania którego zobowi¹zany by³ ka¿dy wyznawca
judaizmu. Stanowi³y go zasadniczo normy dotycz¹ce zachowania szabatu,
czystoci rytualnej, postu, kultu wi¹tynnego. Jezus wielokrotnie wchodzi³
w konflikt z oficjalnymi reprezentantami Starego Prawa ze wzglêdu na to, i¿
przepisy te by³y interpretowane bardzo czêsto w sposób formalistyczny i legalistyczny. Podstawowym pytaniem w moralnoci ¿ydowskiej z czasów Jezusa by³o: czy dane postêpowanie jest legalne i potwierdzone przez Prawo
Moj¿esza, tradycjê starszych, lub zwyczaje? Czy mo¿e jest z nimi sprzeczne?
Przy takim nastawieniu mno¿¹ siê przepisy, a istota przykazañ Bo¿ych ginie
w g¹szczu komentarzy i traci swój pierwotny sens9. W rezultacie, jak komentuje A. Dziuba, przykazania staj¹ siê swego rodzaju rodkami i ostatecznie
w konsekwencji obracaj¹ siê w kierunku najbardziej radykalnej kazuistyki.
[ ] Jest godne uwagi, ¿e Jezus Chrystus odrzuca taki obraz, który jest tak
radykalnie przeciwny moralnoci ¿ywej, religijnej i pe³nej mi³oci dla Królestwa Bo¿ego10. W zamian proponuje Nowe Prawo, które bêdzie nie tyle prawem litery lecz Prawem Ducha. Nie jest ono w pierwszym rzêdzie kodeksem
przepisów, lecz jest ³ask¹ Ducha wiêtego, który dzia³a w sercach wierz¹cych,
przemieniaj¹c ich i stanowi¹c wewnêtrzn¹ normê moralnoci ewangelicznej11.
Natychmiast jednak nale¿y dodaæ, ¿e ze wzglêdu na cielesno-duchow¹ kondycjê ludzkiej egzystencji, Nowe Prawo przybiera wtórnie postaæ zewnêtrzn¹
i zostaje nawet zwerbalizowane konkretnymi formu³ami normatywnymi.
Jawi siê nam zatem równie¿ jako norma zewnêtrzna  zdaniem A. Dziuby 
Nie jest to problem wystêpuj¹cy jedynie w religijnoci piêtnowanej przez Jezusa w Jego
rodowisku i czasie, lecz mo¿e dotyczyæ wszelkich form ¿ycia religijno-etycznego, równie¿ moralnoci chrzecijañskiej, zdominowanej zewnêtrzn¹ obrzêdowoci¹ i minimalistycznym legalizmem.
10
A.F. Dziuba, Orêdzie moralne Jezusa Chrystusa, Warszawa 1996, s. 162.
11
Por. Jan Pawe³ II, Veritatis splendor, n. 45.
9
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upragniona przez cz³owieka w jego naturalnym byciu osob¹, oraz przez Koció³. Chrystus dostrzega pozytywn¹ rolê i funkcjê przykazañ. Ukazuje to najpierw swym w³asnym ¿yciem, a nastêpnie g³oszon¹ nauk¹12. Jezus nie przyszed³ znieæ Prawa, ale je wype³niæ13. Sam formu³uje Nowe Przykazanie Mi³oci14, a tak¿e wzywa do zachowywania innych Jego przykazañ na znak
jednoci i trwania z Nim w mi³oci15.
W naszych poszukiwaniach najbardziej interesuje nas owo przykazanie
mi³oci, bo w³anie w jego kontekcie pytamy, czy mi³oæ mo¿na nakazaæ?
Jezus uczyni³ j¹ przedmiotem przykazania. Nakaza³ mi³oæ. Nie widzia³
w tym poleceniu ¿adnej sprzecznoci. Wypada zatem zapytaæ, jak nale¿a³oby
rozumieæ zarówno s³owo przykazanie jak i s³owo mi³oæ, by mog³y zaistnieæ
bezkonfliktowo razem w jednym wyra¿eniu, wolnym od wczeniej sygnalizowanych zastrze¿eñ?
1. Przykazanie

Ju¿ w staro¿ytnej grece pojawia siê wyra¿enie entole, u¿ywane w ró¿nych
znaczeniach jako wyraz woli: zarz¹dzenie, zlecenie, rozkaz. Najczêciej s¹ to
rozporz¹dzenia, polecenia królewskie lub cesarskie, nie posiadaj¹ce religijnego charakteru. Swój na wskro religijny charakter zyskuje entole w Septuagincie oraz w judaizmie hellenistycznym. Tu pojmowane jest jako wyraz woli
Boga, jako Jego przykazanie. Obok niego wyranie zaznacza coraz silniejsz¹
pozycjê inne s³owo okrelaj¹ce Bo¿e Prawo, mianowicie nomos16.
Gdy w. Jan pisze o przykazaniu mi³oci, u¿ywa greckiego s³owa entole.
Zdaniem biblistów, rzeczownik ten ma podkreliæ pozytywny aspekt Chrystusowego Prawa w kontekcie wszelkiego innego prawa ¿ydowskiego, okrelanego mianem nomos17. Przykazanie w jêzyku Janowym jest wyrazem mi³oci
i dobroci Boga i sprawia, ¿e s³uchaj¹c przykazania, cz³owiek przez wiarê
wchodzi we wspólnotê z Bogiem. Warto w tym miejscu przytoczyæ opiniê,
wed³ug której przykazanie oznacza mi³oæ objawion¹ w Jezusie Chrystusie.
Takie rozumienie nadaje mu specyficzny sens. Zdaniem Stanis³awa Mêdali,
A.F. Dziuba, Orêdzie moralne Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 162.
Nie s¹dcie, ¿e przyszed³em znieæ Prawo albo Proroków. Nie przyszed³em znieæ, ale wype³niæ (Mk 5,17).
14
Przykazanie nowe daje wam, abycie siê wzajemnie mi³owali, tak jak Ja was umi³owa³em
(J 13,34).
15
Je¿eli Mnie mi³ujecie, bêdziecie zachowywaæ Moje przykazania (J 14,15).
16
Por. G. Schrenk, Entole [w:] Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, red. G. Kittel, Stuttgart 1935, Bd. II, s. 542-543.
17
Por. X. Léon-Dufour, S³ownik Nowego Testamentu, Poznañ 1981, s. 529.
12
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jest to przykazanie nie w znaczeniu jurydycznym jako nakaz na³o¿ony z zewn¹trz, lecz w znaczeniu teologicznym jako objawiona wola Boga [ ]. Objawienie Ojca w Synu wyznacza sposób postêpowania dla wierz¹cego, który
polega na poddaniu siê mi³oci Ojca i wiêtoci Chrystusa oraz na wyci¹gniêciu z tych relacji ¿yciowych konsekwencji18. W tym sensie mi³oæ jest przykazaniem poniewa¿ jest wymogiem nowego sposobu istnienia.
Uwaga ta jest dla naszych rozwa¿añ bardzo cenna. Pozwala nam bowiem
wyró¿niæ w s³owie przykazanie dwa ró¿ne zakresy treciowe. Pierwszy to sens
jurydyczny, w znaczeniu nakazu prawnego, królewskiego lub wojskowego
rozkazu, polecenia wydanego moc¹ autorytetu w³adzy. Drugi natomiast odwo³uje siê do wewnêtrznego dynamizmu obecnego w osobie, który przynagla
od wewn¹trz do takiego, a nie innego postêpowania. Ten sens jest mo¿liwy
do uchwycenia tylko w klimacie wiary, dziêki której poznajemy, ¿e ka¿de wymaganie jest poprzedzone Bo¿ym obdarowaniem. To jest równie¿ sens, który
winnimy odnieæ do przykazania mi³oci, by poprawnie rozumieæ jego normatywnoæ. Przypomnia³ nam o tym Jan Pawe³ II w encyklice Veritatis splendor, gdy pisa³: Mi³oci i ¿ycia zgodnego z Ewangeli¹ nie mo¿na pojmowaæ
przede wszystkim w kategoriach nakazu, poniewa¿ ich wymogi przekraczaj¹
ludzkie si³y: staj¹ siê one mo¿liwe jedynie jako owoc daru ofiarowanego przez
Boga19. Tym darem jest ³aska, rozumiana jako udzielenie cz³owiekowi nowego ¿ycia w Chrystusie moc¹ Ducha wiêtego, który uzdalnia do postêpowania zgodnego z treci¹ przykazania mi³oci. Tylko w takim kontekcie mo¿emy poprawnie zrozumieæ autentyczn¹ i pierwotn¹ postaæ tego przykazania20.
Wspomniane obdarowanie, przypomina papie¿, nie umniejsza, lecz wzmacnia
moralne wymaganie mi³oci21. Samo za prawo mi³oci, bêd¹ce Prawem Ducha wiêtego dynamizuj¹cym od wewn¹trz osobê ludzk¹, obliguje w ten sposób, ¿e nie tylko okrela to, co nale¿y czyniæ, ale równie¿ dostarcza mocy, by
spe³niaæ wymagania prawdy (J 3,21)22.
2. Mi³oæ

Choæ staro¿ytnoæ pozabiblijna zna³a kilka s³ów na wyra¿enie wieloaspektowego zjawiska mi³oci, greka biblijna dla oddania tajemnicy mi³oci
18
S. Mêdala, Chodzenie w wiat³oci [w:] Wprowadzenie w myl i wezwanie ksi¹g biblijnych.
Ewangelia w. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa, red. R. Bartnicki, J. Frankowski, Warszawa
1992, s. 77.
19
Jan Pawe³ II, Veritatis splendor, n. 23.
20
Por. tam¿e, 24.
21
Tam¿e.
22
Por. Jan Pawe³ II, Veritatis splendor, n. 23.
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maj¹cej swe ród³o w Bogu pos³uguje siê rzeczownikiem agape23. Uwydatnia on bezinteresowny i ¿yczliwy stosunek bliskoci miedzy kochaj¹cymi siê
osobami. Tak¹ mi³oci¹ kocha Bóg i do takiej mi³oci uzdalnia te¿ cz³owieka.
Biblia ukazuje, i¿ w³anie w ukochaniu mi³oci¹ agape zawiera siê wewnêtrzny dynamizm, rodz¹cy w kochanym zdolnoæ odwzajemnienia tej mi³oci.
Uprzedzaj¹ca mi³oæ Boga, której dowiadcza Naród Wybrany, pozwala
lepiej zrozumieæ normatywnoæ starotestamentalnego przykazania mi³oci
Boga i bliniego. Wymaganie mi³oci zawarte w Ksiêdze Powtórzonego Prawa zostaje celowo poprzedzone wersetem wprowadzaj¹cym24, który przypomina wyj¹tkowoæ relacji Izraela do jedynego Boga, przywo³uje to, co Bóg
z mi³oci uczyni³ dla swego ludu. To ukochanie jest tytu³em, dla którego mo¿na oczekiwaæ, ¿e naród odpowie Bogu mi³oci¹ na mi³oæ25. Wnioskujemy to
zw³aszcza z póniejszej refleksji prorockiej, gdzie znajdziemy liczne wiadectwa ubolewania nad niewiernoci¹ umi³owanego Izraela. Wymowny jest
w tym wzglêdzie obraz winnicy, która otoczona mi³oci¹ Boga, mog³a wydaæ
dorodne owoce, lecz przez ludzk¹ zatwardzia³oæ serc cierpkie wyda³a jagody26. Do tego obrazu powróci Jezus, krel¹c przypowieæ o krzewie winnym
i o latorolach. Oczekiwanie Boga, by m³oda latorol przynios³a owoc mi³oci ma swoje uzasadnienie we wczeniejszym obdarowaniu jej ¿yciem p³yn¹cym z winnego krzewu, którym jest Chrystus.
Poznajemy w ten sposób specyficzn¹ pedagogiê Boga, który nie ¿¹da niczego, czego wpierw nie darowa³. Pokocha³ Izraela i przez to uczyni³ go zdolnym do mi³oci. Przykazanie  wtórne do tego historiozbawczego faktu  przypomina tê pedagogiê i domaga siê, by ten, kto zosta³ uzdolniony do mi³oci,
postêpowa³ zgodnie z tym, kim jest. Rozwija tê myl Micha³ Czajkowski, przypominaj¹c, ¿e mi³osnym interwencjom Jahwe zawdziêczamy nie tylko historiê
zbawienia, ale przede wszystkim zbawienie  które siê spe³nia w historii.
Zawdziêczamy im wiat³o, które owieca zwyk³y czas cz³owieczy, nadaje mu sens
i wartoæ niebywa³¹, czyni¹c zeñ prawdziwe rodowisko ¿yciowe cz³owieka.
rodowisko, z którego uciekaæ nie wolno: tylko w nim mo¿na siê zbawiæ27.
Tu odnajdujemy kolejne ród³o imperatywu przykazania mi³oci: nie wolno cz³owiekowi uciekaæ ze rodowiska zbawienia, bo alternatyw¹ jest samoPor. Por. X. Léon-Dufour, S³ownik Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 396-399.
S³uchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem  Panem jedynym (Pwt 6,4).
25
Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga twojego, z ca³ego swego serca, z ca³ej duszy swojej, ze wszystkich swych si³ (Pwt 6,5). W odniesieniu do bliniego nakaz mi³oci znajdujemy w Kp³ 19,18: Bêdziesz mi³owa³ bliniego jak siebie samego. Norma ta jest swego rodzaju podsumowaniem szeregu
innych wymienionych wczeniej obowi¹zków wzglêdem bliniego (por. Kp³ 19,11-18).
26
Iz 5,2; por. Jr 2,21; Oz 10,1.
27
M. Czajkowski, Przykazanie nowe, W drodze 5 (1974), s. 13-14.
23
24
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zag³ada. Cz³owiek bowiem, dowiadczaj¹c siebie samego, dostrzega obok
w³asnych zalet liczne swe s³aboci, a nawet grone dynamizmy wiod¹ce go
do z³a i przemocy. Dowiadcza ograniczeñ ludzkiej zdolnoci kochania, a nawet bolesnych wypaczeñ mi³oci. Nie ma lepszej drogi dla cz³owieka, ni¿
przyj¹æ to, co mu Bóg przygotowa³: konkret mi³oci, która zbawia, wybawia
od nieumiejêtnoci kochania i daje prawdziwe ¿ycie w mi³oci. Ta mi³oæ
ogarnia ca³ego cz³owieka, a odkryta rozumem i sercem jako najlepsza propozycja dla jego losu, staje siê wewnêtrznym wymogiem pe³ni ¿ycia, staje siê
przykazaniem28.
W Ewangelii wed³ug w. Marka znajdziemy potwierdzenie powy¿szej tezy.
Chrystus, wzywaj¹c do mi³oci, poprzedza to wezwanie specyficzn¹ preambu³¹
w formie wyznania wiary29 (podobn¹ do omawianego wczeniej wersetu wprowadzaj¹cego z Ksiêgi Powtórzonego Prawa), która zdaniem biblistów pe³ni
zasadnicz¹ rolê, gdy¿ jest baz¹ dla wystêpuj¹cego po niej przykazania30. By
w³aciwie poj¹æ zobowi¹zanie, uwiadomiæ sobie nale¿y podstawowe prawdy
wiary. Umi³owanie, wybranie, powo³anie okrelaj¹ now¹ sytuacjê egzystencjaln¹, a z niej wyp³ywaæ powinna adekwatna odpowied cz³owieka, wyra¿ona
w³anie w treci przykazania. Normatywnoæ w wietle wiary bazuje na za³o¿eniu, i¿ ka¿dy nakaz znajduje swe uzasadnienie nie tyle w woli nakazuj¹cego
Rozwiniêciem tej myli mog¹ byæ trafne s³owa J. Nagórnego: Jezus nie tylko daje swoim
uczniom nowe przykazanie mi³oci, ale obdarza ich now¹ zdolnoci¹ mi³owania. Mi³oæ, do której
s¹ wezwani uczniowie i która ma przenikn¹æ wszystkie wymiary ¿ycia moralnego, jest mi³oci¹
w Chrystusie, tak jak i ca³a egzystencja chrzecijan jest nowym stworzeniem w Chrystusie. Dziêki
Chrystusowi pojawi³ siê w wiecie nowy rodzaj mi³oci  mi³oæ-agape  jako udzia³ w ³askawej
mi³oci Boga. Ten Bo¿y dar mi³oci nie tylko umacnia ludzk¹, naturaln¹ zdolnoæ do mi³oci, nie
tylko podnosi j¹ na wy¿szy poziom, ale nade wszystko zbawia ludzk¹ mi³oæ. Albowiem ludzka
mi³oæ  podobnie jak i sam cz³owiek  potrzebuje zbawienia, jeli nie ma ulec wypaczeniu i zagubieniu. [ ] Chrzecijanie przyjmuj¹ ten nowy sposób kochania nie tyle przez cnotliwe realizowanie swojej ludzkiej afektywnoci, ile raczej przez przyjêcie nowej zdolnoci kochania, ofiarowanej
im przez Ducha wiêtego. Mog¹ kochaæ mi³oci¹ na miarê agape Chrystusa i w takiej mierze,
w jakiej potrafi¹ umrzeæ w ludzkim sposobie kochania i jakiej mierze potrafi¹ kochaæ w nowy,
odpowiadaj¹cy nowemu stworzeniu sposób. Tak wiêc nakaz mi³oci oznacza, ¿e cz³owiek winien
otworzyæ siê Boga i nie mo¿e nie wykorzystaæ si³ duchowych danych mu przez Boga. P³ynie to nade
wszystko z faktu, ¿e Bóg objawi³ siê cz³owiekowi jako Mi³oæ i odpowied cz³owieka nie mo¿e tego
pomin¹æ. Por. J. Nagórny, Wychowanie do dojrza³ej mi³oci [w:] Najwa¿niejsza jest mi³oæ. Ksiêga
pami¹tkowa ku czci Ksiêdza Profesora Waleriana S³omki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999,
s. 396.
29
W odpowiedzi na pytanie o pierwsze ze wszystkich przykazañ, Jezus przywo³uje starotestamentalne S³uchaj, Izraelu, by z jednej strony potwierdziæ aktualnoæ Prawa, z drugiej za podaje
wyranie tytu³, dla którego On sam, z moc¹ prawodawcy, ¿¹da mi³oci Boga i bliniego. Tym tytu³em jest mi³oæ, któr¹ Bóg mi³uje (por. Mk 12,29).
30
P. Kasi³owski, Przykazanie mi³oci Boga i mi³oci bliniego w tradycji synoptycznej, WST
10(1997), s. 141.
28
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ile przede wszystkim w obiektywnej rzeczywistoci, z któr¹ wola nakazuj¹cego pozostaje w zgodzie (jednoæ Mi³oci i M¹droci Bo¿ej). I tu, podobnie jak
w Starym Testamencie, nakaz mi³oci poprzedzony jest historiozbawczym faktem umi³owania cz³owieka przez Boga, wyra¿aj¹cym siê przede wszystkim
przyjciem Jezusa, który ukaza³, co to znaczy kochaæ. Raz jeszcze warto przywo³aæ tu s³owa M. Czajkowskiego, który trafnie wyrazi³ tê rzeczywistoæ, pisz¹c: Jezus objawia agape nie tylko w s³owie (verbo), ale i w czynie (gesto): nie
tylko ka¿e kochaæ, ale i kocha. Najpierw kocha, i przez to objawia mi³oæ Bo¿¹
in flagranti, a zarazem buduje bazê pod przykazanie31.
Jeszcze dobitniej wyra¿a powy¿sz¹ prawdê Janowa teologia mi³oci. Bóg
pierwszy nas umi³owa³ (por. 1 J 4,10) i fakt ten odmieni³ egzystencjaln¹
i ontologiczn¹ sytuacjê cz³owieka (por. J 3,16). Dziêki mi³oci Boga do nas
stalimy siê dzieæmi Bo¿ymi (por. 1 J 3, 1-3). Poznalimy mi³oæ Boga, gdy
Chrystus odda³ za nas swoje ¿ycie (por. 1 J 3,16). Wierz¹cy w Boga rodz¹ siê
z Jego mi³oci i s¹ zdolni do ¿ycia Jego mi³oci¹, poniewa¿ On sam mieszka
w nas przez swego Ducha (por. 1 J 3,24). Tylko ten zna Boga, kto mi³uje (por.
1 J 4,7-8). Mi³oæ ta dotyczy zarówno osoby Boga jak i bliniego (por.
1 J 4,19-21). Mi³oæ, któr¹ Bóg nas umi³owa³, sama w sobie zawiera imperatywny dynamizm sk³aniaj¹cy do mi³owania Boga i blinich. To jest dar, którego nie mo¿na pasywnie zatrzymaæ w sobie. Umi³owany przez Boga jest wezwany przez sam¹ logikê mi³oci, która zosta³a mu objawiona, by nie byæ jedynie biernym jej odbiorc¹, ale aktywnym uczestnikiem dzie³a Bo¿ego32.
Bycie umi³owanym oznacza bycie uzdolnionym do kochania. Zdolnoæ do
mi³oci jest w cz³owieku wierz¹cym konsekwencj¹ zjednoczenia z Chrystusem. Kto uwa¿a siê za chrzecijanina, rozpoznaje w sobie dynamizm mi³oci
pochodz¹cej od Boga. Czyni to, co Chrystus mu uczyni³ (por. J 13,14-15).

III. DLACZEGO MO¯NA NAKAZAÆ MI£OÆ: OSTATECZNA ARGUMENTACJA
Podsumowuj¹c analizê pojêæ przykazanie i mi³oæ przeprowadzon¹ w historiozbawczym kontekcie wiary, mo¿emy teraz sformu³owaæ g³ówne myli
M. Czajkowski, Przykazanie nowe, dz. cyt., s. 14.
The belovedwho are thus addressed as the objects of Gods love are invited, in the logic of
the love that has been shown them, to be not merely passive recipients of the gift offered them but
to be active participants in the divine action. In popular idiom, they are summoned «to get with it»
 where the «it» is the divine reality of love: Beloved, since God loved us so much, we ought to
love one another (4:11). Note that it is not merely a matter of participating in the divine «lovelife» through the generosity of mutual help (T. Kelly, God is love. A theological-moral reading of
1John, StMor 37(1999), s. 43.
31
32
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dotycz¹ce poprawnego rozumienia imperatywnego charakteru przykazania
mi³oci. W ich wietle odkrywamy ostatecznie odpowied na pytanie, czy
mi³oæ mo¿na nakazaæ.
Poprawne rozumienie normatywnoci w kontekcie wiary pozwala nam
zauwa¿yæ, i¿ ka¿dy moralny nakaz lub zakaz znajduje swe uzasadnienie nie
tyle w woli nakazuj¹cego, ile przede wszystkim w obiektywnej rzeczywistoci, przez któr¹ rozumiemy sytuacjê egzystencjaln¹ w jakiej znajduje siê cz³owiek w obliczu Boga. Przykazanie zatem nie mo¿e byæ rozumiane tylko jako
jurydyczny, formalny nakaz, bêd¹cy wyrazem woli prawodawcy. Jest raczej
wymogiem sposobu istnienia. Przybiera formê imperatywn¹, nie tyle ze
wzglêdu na pochodzenie od autorytetu prawodawcy, lecz dlatego, ¿e ma przestrzegaæ o zagro¿eniach dla tego sposobu istnienia, jakie cz³owiek otrzyma³
od Boga. A jest to istnienie, które zale¿y od mi³oci/Mi³oci. Z mi³oci przychodzimy na wiat, dziêki mi³oci rozwijamy siê, mi³oæ czyni nas szczêliwymi i spe³nionymi w ¿yciu33. Trafnie wyrazi³ tê egzystencjaln¹ prawdê Sobór Watykañski II dostrzegaj¹c, i¿ cz³owiek nie mo¿e odnaleæ siê w pe³ni
inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego34. Lecz obok tej
pozytywnej prawdy istnieje wci¹¿ druga bardzo realna mo¿liwoæ. W kondycji doczesnej, bowiem, sposób istnienia cz³owieka w Bogu/w Mi³oci jest stale zagro¿ony przez sposób istnienia wbrew Bogu/wbrew Mi³oci. Cz³owiek
odkrywa równie¿ w sobie jaki przeciwny imperatyw buntu35, tendencjê ku
z³u, którego nie potrafi o w³asnych si³ach zwalczyæ36. Jest wiêc wewnêtrznie
rozdarty i postawiony wobec wspomnianej alternatywy: z Bogiem lub przeciw Bogu. Powaga tej alternatywy jest tak donios³a, ¿e na stra¿y dobra cz³owieka nie mo¿e stan¹æ jedynie rada, zachêta, zaproszenie, czy jaka sugestia
mi³oci. Musi pojawiæ siê zbawczy imperatyw, który bêdzie swoist¹ przeciwsi³¹ dla owego wewnêtrznego imperatywu buntu. Pojawia siê przykazanie:
norma silna, ukierunkowuj¹ca i obliguj¹ca, by w obliczu alternatywy wybraæ
to, co prowadzi ku ¿yciu, a nie to, co prowadzi ku mierci.
Id¹c tym tropem, mo¿emy dostrzec, i¿ przykazanie nie tylko broni cz³owieka przed niszczycielskim brakiem mi³oci lecz nadto chroni mi³oæ
Por. J. Nagórny, Wychowanie do dojrza³ej mi³oci, dz. cyt., s. 389-390.
Sobór Watykañski II, Gaudium et spes, n. 24.
35
Mamy tu na myli to egzystencjalne dowiadczenie, które opisuje i poddaje teologicznej
refleksji w. Pawe³: Jestem bowiem wiadom, ¿e we mnie, to jest w moim ciele nie mieszka dobro;
bo ³atwo przychodzi mi chcieæ tego, co dobre, ale wykonaæ  nie. [ ] A zatem stwierdzam w sobie
to prawo, ze gdy chcê czyniæ dobro, narzuca mi siê z³o. [ ] W cz³onkach za moich postrzegam
prawo inne, które toczy walkê z prawem mojego umys³u i podbija mnie w niewolê pod prawo grzechu [ ] (por. Rz 7,18-25).
36
Por. Sobór Watykañski II, Gaudium et spes, n. 13.
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w cz³owieku. Moralna powinnoæ wzbudzana i strze¿ona przez przykazanie
gwarantuje, ¿e mi³oæ nie zostanie zniszczona niebezpieczeñstwami pochodz¹cymi od innych albo nawet od niej samej. Wspomniany ju¿ wczeniej
Raniero Cantalamessa dobitnie zwróci³ uwagê na ten istotny aspekt mi³oci
jako obowi¹zku: ludzka mi³oæ wie dobrze, ¿e jest zmienna i ¿e jutro, niestety, mo¿e siê znu¿yæ, przestaæ kochaæ albo zmieniæ przedmiot swojej mi³oci.
I poniewa¿ teraz, w wietle mi³oci, jasno widzi, jak niepowetowan¹ stratê
mo¿e to przynieæ, zabezpiecza siê «wi¹¿¹c siê» z mi³oci¹ wêz³em powinnoci
i zakotwiczaj¹c w ten sposób w wiecznoci swoj¹ mi³oæ poddan¹ czasowi. [ ]
Powinnoæ kochania wspiera mi³oæ zrozpaczon¹, czyni¹c j¹ szczêliw¹ i niezale¿n¹ w tym sensie, ¿e chroni przed rozpacz¹ p³yn¹c¹ z perspektyw niemo¿noci kochania zawsze37. O powinnoci tej przypomina rozbrzmiewaj¹ce w sumieniu Bo¿e przykazanie lub z³o¿ona wobec Boga przysiêga mi³oci.
Analizuj¹c pojêcie mi³oci, która jest przedmiotem przykazania, uwiadomilimy sobie, i¿ chodzi tu nie o jak¹kolwiek odmianê mi³oci, lecz o tê mi³oæ, któr¹ Bóg ukocha³ cz³owieka i tym samym uzdolni³ go do jej prze¿ywania. Jest to mi³oæ agape, ¿yczliwe nastawienie ku drugiej osobie poprzez dar
z siebie. Ta odmiana mi³oci niesie ju¿ sama w sobie tê zadziwiaj¹c¹ dynamikê, ¿e obdarowany ni¹ cz³owiek zostaje przemieniony i uzdolniony do dania
odpowiedzi mi³oci¹ na mi³oæ. Na tej fundamentalnej zasadzie dzia³ania agape opiera siê ca³e dzie³o zbawienia: Bóg umi³owa³ cz³owieka, by ten nie zgin¹³ z braku mi³oci, lecz poprzez uczestnictwo w agape mia³ pe³niê ¿ycia.
Taka mi³oæ nie jest zewnêtrznie wymuszana, lecz wyp³ywa z wnêtrza cz³owieka ukochanego przez Boga, obdarowanego jego Duchem i staje siê centraln¹ zasad¹ jego ¿ycia. W tym sensie mo¿emy mówiæ, ¿e staje siê norm¹,
regu³¹, prawem. Co wiêcej, agape  otrzymana i dawana  jest ród³em ¿ycia
i dlatego mo¿emy mówiæ o niej jako o zasadzie normatywnej: aby ¿y³, potrzebujesz byæ kochanym i kochaæ. Mi³oæ jest tak cile zwi¹zana z istot¹
cz³owieka, ¿e staje siê on cz³owiekiem przez agape, rozwija siê jako cz³owiek
dziêki agape i trwa niemiertelnie dziêki agape. W tym sensie jest ona jego
norm¹, a zadanie, by ni¹ ¿yæ i siê jej nie sprzeniewierzyæ, jawi siê s³usznie
jako najwiêksze przykazanie.
R. Cantalamessa, Umi³owanie zdrajcy, dz. cyt., 8. Uzasadniaj¹c tê myl, kaznodzieja domu
papieskiego przywo³a³ postaæ staro¿ytnego mitycznego bohatera: Ulisses pragn¹³ wróciæ do ojczyzny, zobaczyæ swoj¹ ma³¿onkê, ale musia³ przebyæ przestrzeñ, na której syreny oczarowywa³y ¿eglarzy swoim piewem i doprowadza³y do rozbicia statku o ska³y. Co zrobi³? Da³ siê przywi¹zaæ do
masztu, zatkawszy wczeniej woskiem uszy swoich towarzyszy. Kiedy przybyli na miejsce oczarowania, krzycza³, by go rozwi¹zano, by móg³ pójæ za syrenami, ale towarzysze nie mogli go us³yszeæ i dziêki temu móg³ zobaczyæ ojczyznê, uca³owaæ ¿onê i dziecko (tam¿e).
37
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Na zakoñczenie warto jeszcze raz przywo³aæ s³owa Benedykta XVI, stanowi¹ce bardzo cenn¹ uwagê dla wszystkich, zastanawiaj¹cych siê nad imperatywnym charakterem przykazania mi³oci. Poznalimy, ¿e kontekst wiary,
która odmienia ludzki los i wp³ywa na ludzk¹ egzystencjê pozwala uchwyciæ
w³aciwy sens moralnej normatywnoci. Zbawcza bliskoæ Boga i wspólnota
z Nim daje cz³owiekowi w tym wzglêdzie niewyobra¿aln¹ po ludzku mo¿liwoæ. Benedykt XVI okrela j¹ jako wspólnotê Bo¿ej i ludzkiej woli realizuj¹c¹ siê w mi³oci. Wspólnota ta sprawia, ¿e w miarê jej dojrzewania nasza
wola i wola Boga staj¹ siê coraz bardziej zbie¿ne: wola Bo¿a przestaje byæ
dla mnie obc¹ wol¹, któr¹ narzucaj¹ mi z zewn¹trz przykazania, ale staje siê
moj¹ w³asn¹ wol¹, która wychodzi z fundamentalnego dowiadczenia tego, ¿e
w rzeczywistoci Bóg jest mi bardziej bliski ni¿ ja sam. [ ] Tak wiec nie chodzi tu ju¿ o przykazanie z zewn¹trz, które narzuca nam co niemo¿liwego,
lecz o dowiadczenie mi³oci darowanej z wewn¹trz, i t¹ mi³oci¹, zgodnie ze
swoj¹ natur¹, nale¿y siê dzieliæ z innymi38.
38

Benedykt XVI, Deus caritas est, 17, 18.
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Od mi³oci eros do mi³oci agape.
Formacja mi³oci w encyklice Benedykta XVI Deus caritas est
From the Love of eros to the Love of agape.
The Formation of Love in Benedict XVIs Encyclical Deus caritas est

Na pocz¹tku lat czterdziestych ubieg³ego stulecia Thomas S. Eliot w¹tpi³
w to, czy nadal ¿yjemy w spo³eczeñstwie chrzecijañskim. Podziela³ pogl¹d,
¿e kultura zakorzenia siê w religii. Wysun¹³ równie¿ tezê, ¿e wiat zachodni,
nazywany wiatem kultury atlantyckiej, oderwa³ siê od w³asnych fundamentów, czyli chrzecijañstwa. Co wiêcej, ten proces zrywania z chrzecijañstwem wci¹¿ trwa. Skutkiem czego wielu ludzi zagubi³o sens ¿ycia staczaj¹c
siê w przepaæ moralnego chaosu. Dla cz³owieka kultury atlantyckiej wszystko sta³o siê wzglêdne. Przesta³y dla niego istnieæ trwa³e wartoci poza dobrami materialnymi. Zwi¹zki miêdzyludzkie sta³y siê powierzchowne i ma³o znacz¹ce. Nawet jeli to zjawisko nie dotyczy ka¿dego, to jednak liczba naznaczonych przez tê wspó³czesn¹ chorobê zrywania z kultur¹ zakorzenion¹
w chrzecijañstwie jest ogromna. Ten chorobliwy stan wyra¿a siê miêdzy innymi w niezrozumieniu fenomenu mi³oci1.
Koció³ od dwóch tysiêcy lat strze¿e depozytu wiary, w którym kryje siê
tajemnica mi³oci w najszerszym pojêciu tego s³owa, bo Bóg jest mi³oci¹:
kto trwa w mi³oci trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim (1 J 4,16). Tê fundamentaln¹ prawdê w ¿yciu cz³owieka podkrela Benedykt XVI w swojej pierwszej
encyklice Deus caritas est.
1

T.S. Eliot, The idea of a Christian Society, London 1940.
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Ju¿ we wprowadzeniu papie¿ wskazuje, ¿e wiara w mi³oæ Boga do cz³owieka stanowi podstawow¹ opcjê chrzecijañskiego ¿ycia: Uwierzylimy mi³oci Boga. Wiara rodzi siê ze s³uchania i spotkania z Osob¹, która nadaje sens
ludzkiemu ¿yciu, bo cz³owiek widzi now¹ perspektywê nadaj¹c¹ jego ¿yciu
przez Boga decyduj¹ce uwarunkowania. Papie¿ przywo³uje s³owa w. Jana:
Tak bowiem Bóg umi³owa³ wiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby
ka¿dy, kto w niego wierzy mia³ ¿ycie wieczne (J 3,16). Mi³oæ staje siê dla
wierz¹cego g³ówn¹ zasad¹ ¿ycia. Benedykt XVI nie widzi w mi³oci ze strony cz³owieka do Boga i bliniego ju¿ tylko przykazania, ale przede wszystkim odpowied na dar mi³oci, jakiej Bóg udziela cz³owiekowi od momentu
stworzenia (DCE 1).
Mi³oæ Stwórcy staje siê wielkim wyzwaniem dla cz³owieka. To cz³owiek
mo¿e zmieniaæ wiat dziêki mi³oci, ale pod warunkiem, ¿e dar mi³oci przyjmie i odpowie nañ ca³kowicie wed³ug zamiaru Stwórcy. Dlatego intencj¹ papie¿a zawart¹ w encyklice jest pobudzenie wiata do nowej, czynnej gorliwoci w dawaniu ludzkiej odpowiedzi na dar Bo¿ej mi³oci poprzez uwydatnienie niektórych fundamentalnych jej elementów.

I. SEMANTYKA POJÊCIA MI£OCI I WYMAGANIE FORMACJI
W pierwszej czêci dokumentu Benedykt XVI skupia siê na semantyce
pojêcia mi³oci. Zaczyna wyk³ad od ucilenia pojêæ. W szerokiej panoramie rozumienia tego pojêcia, jak na przyk³ad mi³oæ ojczyzny, zawodu,
przyjació³, zami³owanie do pracy, mi³oæ pomiêdzy rodzicami i dzieæmi, rodzeñstwem, krewnymi, mi³oæ bliniego i Boga, akcentuje mi³oæ pomiêdzy
mê¿czyzn¹ i kobiet¹ jako wzór mi³oci w ca³ym tego s³owa znaczeniu. Jest
to tradycyjna nauka Kocio³a siêgaj¹ca swymi korzeniami Biblii: mi³oæ
ma³¿eñska jest bowiem jedynym w swoim rodzaju wyrazem mi³oci ludzkiej, bêd¹cej odzwierciedleniem mi³oci Bo¿ej, potê¿nej jak mieræ, której
wody wielkie nie zdo³aj¹ ugasiæ (Pnp 8,6-7). Co wiêcej, papie¿ stawia pytanie: czy wszystkie formy mi³oci w koñcu w jaki sposób ze sob¹ siê jednocz¹ i czy mi³oæ, pomimo wielu jej przejawów, jest zasadniczo jedna, czy
mo¿e u¿ywamy jedynie tego samego s³owa na okrelenie ca³kowicie ró¿nych rzeczywistoci? (DCE 2).
Mi³oæ pomiêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹ pozostaje w centrum zainteresowania wspó³czesnego cz³owieka, poniewa¿ nie rodzi siê z jego myli i woli
lecz  jak ujmuje papie¿  w pewien sposób mu siê narzuca. Jest wpisana
w istotê cz³owieczeñstwa. Ten rodzaj mi³oci staro¿ytni Grecy nazwali erosem. Jednak to okrelenie wystêpuje niezwykle rzadko w greckim przek³adzie
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Starego Testamentu (tylko dwa razy). W Nowym Testamencie w przekazie
greckim znajdujemy pojêcie philia (mi³oæ przyjani) i agape. Natomiast nie
pojawia siê ju¿ pojêcie erosa. Philia  ten termin znajdujemy u w. Jana
w odniesieniu do mi³oci Jezusa do uczniów. Pominiecie w Nowym Testamencie terminu eros i pojawienie siê s³owa agape Benedykt XVI uwa¿a za
pewien prze³om w rozumieniu mi³oci. Prze³om, który wi¹¿e siê z now¹ wizj¹ mi³oci ukrytej w nowoci chrzecijañstwa. Ta nowoæ, której ród³em jest
Wcielenie S³owa, sta³a siê przedmiotem licznej negatywnej krytyki. Wed³ug
Nietzschego  którego przywo³uje papie¿  chrzecijañstwo zatru³o erosa
i chocia¿ nie umar³, to jednak zamieni³ siê w wadê. W ten sposób filozof niemiecki podziela³ istniej¹ce doæ wyranie od czasów Owiecenia swoiste
przekonanie, ¿e Koció³ poprzez swoje przykazania i zakazy czyni gorzkim
to, co w ¿yciu jest najpiêkniejsze, ¿e stawia znaki zakazu w³anie tam, gdzie
radoæ zamierzona przez Stwórcê pozwala cz³owiekowi zasmakowaæ czego z boskoci (DCE 3).
Czy rzeczywicie chrzecijañstwo zniszczy³o eros? Papie¿ proponuje
spojrzeæ i odczytaæ w³aciwie ka¿de pojêcie mi³oci. Zaczyna od pog³êbienia
rozumienia terminu eros.
Istnieje liczna literatura na temat poszczególnych okreleñ i rodzajów
mi³oci. W pimiennictwie przedchrzecijañskim szczególnie greckim eros to
bóstwo. U Hezjoda wystêpuje obok Ziemi i Chaosu jako prazasada wiata,
bóg najwy¿szy panuj¹cy wród bogów i ludzi. Sofokles w tragedii Antygona
wykazywa³, ¿e eros w szaleñstwie poni¿a lub wywy¿sza inne bóstwa, zmusza
je do uleg³oci. Co ciekawe, pojecie erosa w kulturze helleñskiej ewoluowa³o. Platoñski eros odznacza siê wszelkimi cnotami uosabia najwy¿sze piêkno
i dobro, jest nosicielem pokoju i przyjani. Erosowi przypisywano wreszcie
takie atrybuty jak: s³odki, luby, rozkoszny, wywo³uj¹cy s³odkie ³zy, s³odkogorzki. Coraz czêciej zaczêto go przedstawiaæ jako dziecko. W I wieku przed
Chr. w poezji ³aciñskiej eros traci systematycznie cechy duchowe i zaczyna
ucieleniaæ niczym nieokie³znan¹ si³ê, nie respektuj¹c¹ ¿adnych zasad i porz¹dku. Popycha³ do ma³¿eñskich zdrad. Ponadto pojawia siê w literaturze
Owidiusza motyw erosa idyllicznego. W platonizuj¹cej ¿ydowskiej literaturze hellenistycznej pojawia siê pojêcie erosa niebieskiego, symbolizuj¹cego
duszê mi³uj¹c¹ Boga. Takie w¹tki spotykamy u Filona z Aleksandrii2.
W pimiennictwie wczesnochrzecijañskim eros pojmowano w zale¿noci od treci jakie z nim ³¹czono. Wyró¿niamy trzy kierunki rozumienia terminu eros: potêpiaj¹ca (lubie¿ny), toleruj¹ca (iddyliczny) oraz apoteozuj¹ca
2

F. Dr¹czkowski, Eros w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 1094.
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(platoñski). Trzeba zaznaczyæ, ¿e terminem eros oznaczano nie tylko mitycznego boga mi³oci, lecz tak¿e sam¹ mi³oæ, têsknotê mi³osn¹, w koñcu po¿¹dliwoæ p³ciow¹. Klemens Aleksandryjski piêtnowa³ erosa lubie¿nego, podkrelaj¹c hañbi¹ce mi³ostki bogów (erotas). Eros idylliczny wystêpowa³
g³ównie w poezji chrzecijañskiej, a eros platoñski zbli¿a siê do rozumienia
terminu agape3.
Benedykt XVI przytacza przedchrzecijañskie pojêcie erosa. W kulturze
greckiej, jak i innych kulturach, eros to przede wszystkim opanowanie rozumu przez boskie szaleñstwo, które wyrywa cz³owieka z ograniczonoci jego
istnienia, wprowadzaj¹c go w stan wstrz¹niêcia przez bosk¹ moc, która pozwala cz³owiekowi dowiadczyæ prawdziwej b³ogoci. Wszystkie inne moce
w tej perspektywie staj¹ siê wartoci¹ drugorzêdn¹: omnia vincit amor (mi³oæ zwyciê¿a wszystko) et nos cedamus amori (tak¿e my ulegamy mi³oci)4.
W wielu pierwotnych religiach ta postawa wyra¿a³a siê w kultach p³odnoci,
do których nale¿a³ wiêty nierz¹d. Eros by³ wiêc celebrowany jako swego
rodzaju zjednoczenie z bóstwem. Ten kult jednak sprzeciwia siê wierze w Jednego Boga. Stary Testament zwalcza³ go jako perswazjê religijnoci. Jednak¿e nie odrzuca³ erosa  jak kontynuuje papie¿  lecz dostrzega³ w tych religiach wypaczenie erosa polegaj¹ce na fa³szywym ubóstwieniu go, a przez to
odziera³ go z jego prawdziwej roli i godnoci, czyni¹c go nieludzkim. Najbardziej sztandarowym przyk³adem tego by³y wi¹tynne prostytutki maj¹ce
dawaæ upojenie boskoci¹. By³y one traktowane nie jako istoty ludzkie i osoby, lecz w sposób instrumentalny do wzniecania boskiego szaleñstwa i tym
samym nadu¿ywane (DCE 4).
Dla wielu wspó³czesnych naukowców eros to po¿¹danie w ca³ej swej
wielkoci, to wietliste d¹¿enie, poryw pochodzenia religijnego podniesiony
do najwy¿szej potêgi, do krañcowego wymagania czystoci Dialektyka erosa wprowadza w ¿ycie co ca³kiem obcego rytmom ponêt seksualnych: po¿¹danie, które ju¿ nie s³abnie, którego nic nie mo¿e zadowoliæ poza nim, które
odpycha pokusê realizacji na tym wiecie i ucieka przed ni¹, poniewa¿ pragnie obj¹æ Wszystko5. Jest to próba na pewno naukowego ujêcia erosa, który
wymaga uporz¹dkowania. Tê próbê uporz¹dkowania podejmowa³o wielu
mylicieli. Jednym z nich by³ Platon, który twierdzi³, ¿e istnieje proces ewolucji duchowej erosa od najni¿szych do najwy¿szych form, zaczynaj¹c od
podziwu dla cielesnego piêkna cz³owieka poprzez mi³oæ do wszystkich lu-

3
4
5

Tam¿e.
Wirgiliusz, Bukoliki, X, 69. Benedykt XVI umieszcza te maksymy w tekcie (DCE 4).
Denis de Rougemont, cyt. za Z. L. Starowicz, Eros, natura, kultura, Warszawa 1973, s. 9.
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dzi charakteryzuj¹c¹ siê wzrostem zrozumienia dla piêkna. Nastêpnie uznanie wy¿szoci piêkna psychicznego nad cielesnym, w dalszej kolejnoci uznanie piêkna wszystkich ga³êzi wiedzy (bo piêkno i dobro s¹ blisko siebie).
W koñcu apogeum ewolucji  wizja boskiej piêknoci. Widzimy, ¿e eros wymaga formacji polegaj¹cej na ukszta³towaniu pe³nej osobowoci z surowego
materia³u w oparciu o to, co jest w nas boskie. Jakkolwiek zdefiniujemy erosa, wszystkie pojêcia bêd¹ zawiera³y w sobie dynamizm, ewolucjê form mi³oci od najni¿szej do najwy¿szej, gdzie mi³oæ mo¿emy przyj¹æ za podstawow¹ potrzebê psychiczn¹ cz³owieka i g³ówny cel ¿yciowy, ród³o harmonii
ze sob¹ i wiatem. W tym rozumieniu eros staje siê ród³em twórczej energii,
napêdem osobowoci6.
Bez formacji eros pozostanie tylko upojny i bez³adny, nie bêdzie wznoszeniem siê, ekstaz¹ w kierunku boskoci, lecz upadkiem i degradacj¹ cz³owieka. Tak to widzi Benedykt XVI i widzi koniecznoæ dyscypliny, oczyszczenia erosa, aby dostarczyæ cz³owiekowi nie chwilowej seksualnej przyjemnoci, ale pewnego przedsmaku szczytu istnienia, tego swoistego szczêcia, do
którego zmierza ludzkie istnienie (DCE 4).
Ojciec wiêty uwa¿a, ¿e nawet w tak pobie¿nym spojrzeniu na koncepcjê
erosa, któr¹ rysuje w encyklice, mo¿na dostrzec pewnego rodzaju relacjê
miedzy mi³oci¹ i boskoci¹: mi³oæ obiecuje nieskoñczonoæ, wiecznoæ 
pisze papie¿  jak¹ rzeczywistoæ wy¿sz¹ i ca³kowicie inn¹ w stosunku do codziennoci naszego istnienia (DCE 5).
Droga do osi¹gniêcia celu nie jest jednak prosta i wymaga formacji. Formacja erosa sprowadza siê do wysi³ku cz³owieka. Ka¿dy programowy wysi³ek, czyli asceza, powoduje oczyszczenie i umo¿liwia dojrzewanie erosa.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w tê formacjê zaanga¿owany jest cz³owiek i Bóg.
Wysi³ek ascetyczny usuwa wiele przeszkód i oczyszcza erosa z wszelkiego
nieuporz¹dkowanego dzia³ania, natomiast samo dojrzewanie jest dzie³em
Boga: Ja sia³em, Apollos podlewa³, lecz Bóg da³ wzrost (1 Kor 3,6).
Formacja, na co wskazuje papie¿, nie jest odrzuceniem erosa, czy jego
otruciem, lecz prowadzi do jego uzdrowienia w perspektywie jego prawdziwej wielkoci. Eros wpisany jest w ludzk¹ konstytucjê. Cz³owiek stanowi
jednoæ duchowo-cielesn¹. Cz³owiek jest wtedy sob¹, kiedy cia³o i dusza odnajduj¹ siê w wewnêtrznej jednoci. Formacja erosa znajduje swoje uzasadnienie w³anie z faktu owej jednoci. Przebiega ona dwutorowo: w sferze duchowej i cielesnej. Jeli cz³owiek chce jedynie zaj¹æ siê w³asnym duchem,
pomijaj¹c w sobie to, co cielesne, wówczas duch i cia³o trac¹ swoj¹ godnoæ
6

Por. Z.L. Starowicz, Eros, dz. cyt., s. 12-13.
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 zauwa¿a papie¿. Podobnie gdy zaniedbuje formacjê duchow¹, a materiê
i cia³o uwa¿a za jedyn¹ rzeczywistoæ, wówczas te¿ cz³owiek traci swoj¹
wielkoæ. Jedynie wtenczas, gdy te dwa wymiary stapiaj¹ siê w jednoæ, cz³owiek naprawdê staje siê w pe³ni sob¹. Tylko w takiej perspektywie eros mo¿e
dojrzewaæ i rozwijaæ siê, osi¹gaj¹c swoj¹ prawdziw¹ wielkoæ (DCE 5).
We wspó³czesnym wiecie eros bywa sprowadzany jedynie do seksu,
jest towarem wystawionym na kupno i sprzeda¿, w konsekwencji sam cz³owiek staje siê towarem. Dzi rodki masowego przekazu zmierzaj¹ do tego,
by cz³owiek rozumia³ swoje cia³o jedynie i wy³¹cznie w sferze zmys³owych
przyjemnoci. Jednak w znaczeniu bytowym cz³owieka i jego prze¿yæ nie
mo¿na zamkn¹æ jedynie w krêgu zmys³ów, bowiem cz³owiek nie potrafi ¿yæ
bez wymiaru tajemnicy. Nie mo¿na go sprowadzaæ jedynie do wymiaru cielesnego, do wiata zwierz¹t. Tym niemniej powszechna opinia, któr¹ lansuj¹
media, jest taka, jakoby cia³o cz³owieka by³o przedmiotem, rzecz¹, któr¹ posiada wy³¹cznie dla w³asnej korzyci. Owocem takiej b³êdnej ideologii, ograniczaj¹cej wartoæ osoby, jest w wielu wypadkach zniewolenie cz³owieka
w wymiarze seksualnym. Co wiêcej w owym zniewoleniu widzi on swoj¹
wolnoæ. Oznacza to, ¿e cia³o, a eros wpisany w jego naturê, nie jest dla tego
typu ludzi symbolem, prototypem transcendencji, lecz jedynie rzecz¹, któr¹
siê po prostu posiada dla w³asnych korzyci7.
Ta swego rodzaju gloryfikacja cia³a staje siê w rezultacie zwodnicza,
szczególnie przez nadu¿ycia w sferze zmys³owej. Cz³owiek dryfuje i egzystuje jedynie we w³asnej biologicznej przestrzeni. Cia³o nie jest zintegrowane
z ca³¹ wolnoci¹ ludzkiego istnienia, nie jest ¿ywym wyrazem ca³oci ludzkiego bytu. Z³udne wywy¿szanie cia³a bardzo ³atwo mo¿e  przestrzega papie¿  przekszta³ciæ siê w nienawiæ do cielesnoci (DCE 5). Co potwierdzaj¹ badania psychofizyczne. Jest to spowodowane przede wszystkim oddzieleniem wymiaru cielesnego od p³odnoci. Nazywa siê to konkretyzacj¹
wymiaru cielesnego cz³owieka, która mo¿na zdefiniowaæ jako fetyszyzm,
ten za jest ba³wochwalstwem immanencji, jest to bardzo swoista adoracja
cz³owieka8.
Konkretyzacja, o której mowa  jak uwa¿a J. A. Nowak  to zerwanie
z rzeczywistoci¹, jak¹ ludzka cielesnoæ jest w pe³nym wymiarze. Jest to
ograbienie cia³a cz³owieka z wymiaru tajemnicy jego powo³ania. Nie bierze
ona pod uwagê ca³ego bogactwa ludzkiej egzystencji, osobowego bytowania cz³owieka, lecz redukuje je do jedynego wymiaru  do seksu. Cz³o7
8

A. J. Nowak, Osoba konsekrowana. III. lub czystoci, Lublin 1999, s. 324-325.
Por. I. Caruso, Psychanalyse pour la personne, Paris 1962, s. 99.
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wiek skonkretyzowany, odarty z tajemnicy, staje siê agresywny. Co wiêcej,
wymiar cielesny wyobcowany z tajemnicy, wydarty z wartoci osobowej,
jest nie tyle agresywny, ale jest po prostu agresj¹. Dlaczego tak siê dzieje?
Istota ludzka, kiedy staje siê bezimiennym przedmiotem u¿ytku wród
przedmiotów, daremnie pragnie podporz¹dkowaæ sobie ich wiat. Zanikaj¹
wszelkie mechanizmy kontrolne, a¿ po ca³kowite przekrelenie podstawowych zasad etycznych i moralnych. Agresja, lêk i walka, jak to ma miejsce
w wiecie pozaludzkim, daj¹ jedynie pozory porz¹dku i ³adu. I bynajmniej
nie jest to ³ad ludzki, lecz porz¹dek stada. Wprawdzie cz³owiek nigdy nie
stanie siê zwierzêciem, mo¿e jednak czyniæ co, co jest przeciwne jego godnoci jako osoby. Konkretyzacja wymiaru cielesnego mci siê we wszystkich wymiarach ludzkiego bytowania. Najbardziej mci siê zniewolenie seksualne, wydarcie z osoby wartoci p³ci. Taki cz³owiek ¿yje w wiecie fikcyjnym, za który p³aci okrutny haracz: jest to wiat totalnego bólu
i cierpienia. Takiego cz³owieka mo¿na nazwaæ homo mechanicus, który
w wielkim uproszczeniu traktuje swoje cia³o jako maszynê do osobistego
u¿ytku. Manipulacja w³asnym cia³em jest tragedi¹ wspó³czesnego cz³owieka. Kobieta s¹dzi, ¿e osi¹ga swój cel, kiedy erotyzuje, a mê¿czyzna, gdy j¹
seksualnie zdobywa9.
Konkretyzacja wymiaru cielesnego rodzi swoisty purytanizm uwa¿aj¹cy
seksualne zniewolenie za dobro etyczne, a brak umiejêtnoci technicznych
w tej materii uznaje za grzech, za brak postawy ¿yciowej. Wolnoæ seksualna potêguje agresjê, poniewa¿ jest ona jej konkretyzacj¹ i dlatego cia³o
cz³owieka to teren walki, lêku, nonik rozczarowania. Praktyka uczy, ¿e tak
zwana wolnoæ seksualna nie uczynni³a cz³owieka bardziej wolnym, lepszym bytem, lecz sta³a siê ród³em niekontrolowanej agresji i zniewolenia.
Jan Pawe³ II pisa³: Wolnoæ która uwa¿a siê za absolutn¹, prowadzi do traktowania cia³a ludzkiego jako surowca pozbawionego znaczeñ i wartoci moralnych (VC 48)10.
Owszem  pisze Benedykt XVI  eros pragnie unieæ nas w ekstazie,
w kierunku Boskoci, prowadz¹c nas poza nas samych, lecz w³anie dlatego
wymaga ascezy, wyrzeczeñ oczyszczeñ i uzdrowieñ (DCE 5). Benedykt XVI,
jak niegdy w. Pawe³, wskazuje drogê jeszcze doskonalsz¹ (por. 1 Kor 12,31)
poprzez refleksjê nad wyj¹tkowoci¹ mi³oci i jej cechami, podkrelaj¹c potrzebê formacji mi³oci, która ma charakter dynamiczny i podlega rozwojowi. Papie¿ pyta: Jak powinnimy konkretnie kszta³towaæ tê drogê oczyszcze-

9
10

A. J. Nowak, Osoba, dz. cyt., s. 325-327.
Tam¿e, s. 327.
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nia i ascezy? Jak powinna byæ prze¿ywana mi³oæ, aby w pe³ni zrealizowa³a
siê jej ludzka i boska obietnica? (DCE 6).
Papie¿ szuka odpowiednich wskazañ dla formacji mi³oci siêgaj¹c do Starego Testamentu. W Ksiêdze Pieni nad pieniami pojawiaj¹ siê dwa terminy
na okrelenie mi³oci. Pierwszy z nich wystêpuje w liczbie mnogiej  dodam
 oddaje mi³oæ jeszcze niepewn¹ i raczej poszukuj¹c¹, niesta³¹. Pojawia siê
w nastêpstwie rozwoju mi³oci termin ahaba, który w greckim przek³adzie
brzmi agape. W przeciwieñstwie do mi³oci nie do koñca okrelonej, mglistej i bêd¹cej niejako w drodze, bo poszukuj¹cej, termin agape wyra¿a dowiadczenie mi³oci bardziej dojrza³ej, wyzwolonej z elementu egoizmu, cechuj¹cej siê otwarciem na drugiego cz³owieka, odkryciem jego tajemnicy. Ta
mi³oæ staje siê trosk¹ o cz³owieka i pos³ug¹ dla niego. Nie szuka ju¿ samej
siebie, nie zanurza siê w upojeniu szczêciem; poszukuje raczej dobra osoby
ukochanej, staje siê wyrzeczeniem, jest gotowa do powiêceñ i ich poszukuje
(DCE 6).
W Ksiêdze Pieni nad pieniami mo¿na zauwa¿yæ swego rodzaju kontynuacjê, przechodzenie z pierwotnego, poszukuj¹cego, niepewnego rodzaju
mi³oci ku mi³oci dojrza³ej, z nieobecnoci Oblubieñca w obecnoæ z nim
Oblubienicy, z pragnienia w zjednoczenie obojga. Mi³oæ dojrza³a agape poszukuje definitywnoci i to w podwójnym znaczeniu  zauwa¿a papie¿ 
w sensie wy³¹cznoci  tylko dla jednej osoby  oraz w sensie na zawsze.
Dzieje siê tak, poniewa¿ mi³oæ d¹¿y do wiecznoci. Papie¿ wyjania, ¿e mi³oæ jest wprawdzie ekstaz¹, czy swoistym upojeniem, ale jest to ekstaza
nie w sensie chwili, lecz trzeba j¹ rozumieæ jako drogê, trwa³e wychodzenie
z ja skierowanego ku sobie, w kierunku wyzwolenia ja, w darze z siebie,
by na tej drodze ponownie odnaleæ siebie, co wiêcej ku odkryciu Boga: Kto
bêdzie stara³ siê zachowaæ w³asne ¿ycie, stracie je,; a kto je straci, zachowa
je (£k 17,33). Przyk³ad Jezusa, Jego osobistej drogi ze mierci do ¿ycia, staje
siê znacz¹cy w perspektywie wiary dla chrzecijanina, który dojrzewa w mi³oci, która oczyszcza siê dziêki ascezie i Bo¿ej interwencji (DCE 6).

II. INTEGRALNOÆ FORMOWANEJ MI£OCI NA GRUNCIE WIARY BIBLIJNEJ
Papie¿ od semantyki pojêcia mi³oci wyranie przechodzi na grunt wiary
biblijnej wprowadzaj¹cej w tajemnicê mi³oci. Powraca równie¿ do pytania
o to, czy ró¿ne, a nawet przeciwstawne znaczenia s³owa mi³oæ kryj¹ w sobie
jak¹ g³êbok¹ jednoæ, czy raczej powinny pozostaæ autonomiczne? W tym
pytaniu, problemie pojawiaj¹ siê dwa fundamentalne terminy: eros jako okrelenie mi³oci ziemskiej i agape  mi³oæ oparta na wierze i przez ni¹ kszta-
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³towana. Benedykt XVI zauwa¿a, ¿e te pojêcia czêsto bywaj¹ przeciwstawne
jako mi³oæ wstêpuj¹ca eros i mi³oæ zstêpuj¹ca agape, albo mi³oæ posesywna (eros) i mi³oæ ofiarna (agape) (amor concupiscentiae  amor benevolentiae). W rzeczywistoci wiary opartej na Biblii i Tradycji te dwa wymiary mi³oci nigdy nie daj¹ siê tak naprawdê od siebie oddzieliæ. Formacja mi³oci dokonuje siê przede wszystkim wówczas, gdy eros pocz¹tkowo
po¿¹daj¹cy, wstêpuj¹cy, zafascynowany wielk¹ obietnic¹ szczêcia, odkrywa
szersz¹ perspektywê mi³oci  agape. Dzieje siê tak, gdy eros stawia coraz
mniej pytañ o siebie samego, szuka szczêcia drugiej osoby, coraz bardziej
troszczy siê o ni¹, powiêca siê bezinteresownie, by byæ dla. Ten proces jest
mo¿liwy, kiedy w³anie w eros w³¹cza siê moment  jak to okrela papie¿
 agape, czyli uprzedzaj¹ca mi³oæ Boga. Cz³owiek wówczas  jako odpowied  podejmuje pewien wysi³ek. Dziêki ascezie i wierze poszerza perspektywê mi³oci. Kiedy zabraknie wysi³ku poszukiwañ, otwarcia i wiary,
wówczas eros upada i traci sw¹ w³asn¹ naturê, popada w chaos. Upad³y eros
to mi³oæ zraniona, popychaj¹ca cz³owieka w wiat seksualnego zniewolenia w ró¿nych tego przejawach. Co wa¿ne, zauwa¿a papie¿, cz³owiek z drugiej strony nie mo¿e ¿yæ wy³¹cznie mi³oci¹ oblatywan¹, zstêpuj¹c¹. Dzieje
siê tak w myl prostej zale¿noci: nie mo¿na jedynie wci¹¿ dawaæ, udzielaæ, wychodziæ poza siebie, trzeba równie¿ otrzymywaæ. Kto chce dzieliæ
siê mi³oci¹, musi jej dowiadczyæ jako daru. ród³em daru na pewno pozostaje Bóg w Jezusie Chrystusie. Chrystus, ród³o z którego wyp³ywaj¹
rzeki wody ¿ywej (por. J 7,37-38), i z którego przebitego serca wyp³ywa mi³oæ Boga do cz³owieka (por. J 19,34), to niezachwiany fundament prawdziwej mi³oci (DCE 6).
Analizuj¹c g³êbiej Objawienie biblijne i Tradycjê, Benedykt XVI, za Ojcami Kocio³a w opowiadaniu o drabinie Jakubowej, widzi symbol nierozerwalnoci pomiêdzy erosem poszukuj¹cym, wstêpuj¹cym, otwartym na Boga
a agape, mi³oci zstêpuj¹cej jako daru od Stwórcy (por. Rdz 28,12; J 1,51).
Podziela ciekaw¹ interpretacjê tego biblijnego przekazu swojego poprzednika Grzegorza Wielkiego w jego Regule Pasterskiej, ¿e dobry pasterz powinien byæ zakorzeniony w kontemplacji. Tylko dziêki tej szczególnej modlitwie bêdzie zdolny do bezinteresownego mi³owania. Podobnie jak w. Pawe³
staje siê wszystkim dla wszystkich (por 2 Kor 12,2-4; 1 Kor 9,22). Dziêki dialogowi z Bogiem równie¿ Moj¿esz staje siê dyspozycyjny dla swego ludu.
Gdy wewn¹trz [namiotu] ulega zachwyceniu w kontemplacji, na zewn¹trz
[namiotu] przywo³uj¹ go potrzeby cierpi¹cych (DCE 6).
Kontemplacja staje siê kluczowym narzêdziem formacji mi³oci, erosa
i agape. Papie¿ zaznacza przez to potrzebê kontemplacji w formacji mi³oci,
zak³adaj¹c niejako wiedzê na temat modlitwy czytelnika swego dokumentu.
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Dziêki kontemplacji tajemnicy mi³oci, dziêki dialogowi z Bogiem-Mi³oci¹,
cz³owiek zbli¿a siê do Boga. Zjednoczenie z Bogiem wiedzie w³anie przez
mi³oæ, która jest wiêzi¹ doskona³oci. Mi³oæ pomiêdzy cz³owiekiem a Bogiem rodzi siê i rozwija nie tyle dziêki poznanym ideom, ale przede wszystkim dziêki osobistemu dowiadczeniu Boga przez spotkanie z Nim na modlitwie, w kontemplacji Jego boskiego oblicza.
wiêty Jan od Krzy¿a, mistyk hiszpañski, wielk¹ rolê formacji mi³oci
przez modlitwê przypisuje woli cz³owieka: Niewiele by pomog³o oczyszczenie rozumu, by go utwierdziæ w cnocie wiary i oczyszczenie pamiêci, by j¹
utwierdziæ w nadziei, gdybymy nie oczycili równie¿ woli. Wola bowiem odnosi siê do trzeciej cnoty, jak¹ jest mi³oæ i przez ni¹ to czyny spe³niane we
wierze staj¹ siê ¿ywe i zas³uguj¹ce. Bez mi³oci wszystko jest niczym, bo jak
mówi w. Jakub: Wiara bez uczynków jest martwa11.
Dziêki wychowaniu silnej i sta³ej woli mo¿e byæ utrzymany odpowiedni
rytm drogi ku zjednoczeniu z Bogiem przez mi³oæ. Modlitwa, kontemplacja
wymaga wielkiej wolnoci i silnej woli. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e integralna
formacja erosa i agape dzieje siê w sferze woli. Ku zjednoczeniu z Bogiem
w mi³oci nale¿y d¹¿yæ zdecydowanie, kieruj¹c siê Ewangeli¹ oraz rozumem,
na pewno nie przyjemnoci¹, jak¹ wola znajduje w rozmaitych dobrach. Dlatego rodowisko formowania mi³oci  wolê  wspomaga sam Bóg. Duch
wiêty podsuwa metodê, w jaki sposób ma ona w drodze do zjednoczenia
w mi³oci z Bogiem spontanicznie wybieraæ rzeczy dla niej niemi³e, ale wartociowe. W wyniku cierpliwego wychowania woli stopniowo rodzi siê nowy,
dojrzalszy sposób mi³owania, oparty ju¿ nie na uczuciu i namiêtnociach, ale
na mocy ducha. Bêdzie to moc wyp³ywaj¹ca z mi³oci, moc duszy zakochanej w Bogu, nie za zwyk³a si³a charakteru12.
Ojcowie Kocio³a, a szczególnie w. Grzegorz z Nyssy, ojciec teologii
mistycznej Wschodu i Zachodu, uchodz¹cy za najwybitniejszego teologa
IV wieku, skupia³ uwagê na formacji mi³oci eros i agape. Pisma Grzegorza
z Nyssy: ¯ycie Moj¿esza, Homilie do Ksiêgi Pieni nad pieniami, traktat
O b³ogos³awieñstwach oraz homilie o Modlitwie Pañskiej, po mistrzowsku
i oryginalnie ukazuj¹ drogê ¿ycia duchowego jako nieustanne wznoszenie siê
dziêki nastêpuj¹cym po sobie etapom oczyszczenia (katharsis) mi³oci. Te
oczyszczenia wp³ywaj¹ na otwarcie duszy na ³askê, a¿ do totalnego wyjcia
poza siebie, zatopienia siê mistycznym dowiadczeniu mi³oci Boga. Zajmuj¹c siê formacj¹ mi³oci w. Grzegorz uwa¿a, ¿e nie mo¿na odseparowaæ zupe³nie tego, co zmys³owe od tego, co duchowe. Rzeczywistoæ mi³oci jest
11
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Jan od Krzy¿a, Droga na Górê Karmel, III, 16,1.
J.W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2003, s. 189-190.
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jedna, zerodkowuj¹ca eros i agape. Dlatego to Bóg odwieczne S³owo (Logos) powo³uj¹ce cz³owieka do istnienia samo sta³o siê cz³owiekiem. Wskutek
nastêpstw grzechu pierworodnego, cz³owiek potrzebuje ascezy, wznoszenia
siê jakby po stopniach ku pe³nej mi³oci Boga i cz³owieka13.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e biskup z Nyssy pod pojêciem erosa rozumie mi³oæ
cz³owieka skierowan¹ na dobro i piêkno, ale eros u w. Grzegorza ró¿ni siê
nieco od pojêcia platoñskiego tym, ¿e jest odpowiedzi¹ cz³owieka na uprzedni¹ mi³oæ Boga do niego  agape. Tê myl po raz kolejny upowszechnia
w naszych czasach Papie¿ Benedykt XVI w swej encyklice. Choæ bezporednio i szczegó³owo nie odwo³uje siê do teologii duchowoci w. Grzegorza, to
jednak jest ona obecna w dokumencie chocia¿by przez przywo³anie obrazu
drabiny Jakubowej, któr¹ jako symbol dynamiki mi³oci i jej formacji zauwa¿a równie¿ Grzegorz z Nyssy (zob. DCE 7).
W Uczcie Platona czytamy o szczeblach mi³oci zwanej erosem, rozpoczynaj¹cej siê od pragnienia cielesnego piêkna ku pragnieniu piêkna duchowego, by w koñcu wznieæ siê w stronê piêkna absolutnego. Motyw szczebli,
czy drabiny pojawia siê wiele razy w myli greckiej, tak¿e w gnostycyzmie,
w teologii Orygenesa oraz w ca³ej szkole aleksandryjskiej, cechuj¹cej siê
w swoich badaniach metod¹ alegorycznego rozumienia sensu biblijnego. Ten
sam motyw wielokrotnie powraca w pismach w. Grzegorza z Nyssy. Drabina jest symbolem duchowego rozwoju i formacji mi³oci. Cz³owiek, dziêki
w³asnemu wysi³kowi i ³asce Bo¿ej, jest zdolny osi¹gaæ coraz to wy¿sze stopnie mi³oci. Niejako szczebel po szczeblu wznosiæ siê ku Bogu, którego coraz mocniej i czyciej mi³uje. W formacjê mi³oci ludzkiej eros w³¹cza siê
agape. Transcendentny Bóg, pe³nia dobra i wiêtoci uzdalnia cz³owieka do
uczestnictwa w swoim ¿yciu. wiêty Grzegorz tak to ujmuje w V homilii:
Natura boska poci¹ga duszê ludzk¹ do uczestnictwa w niej [ ]. Dusza wci¹¿
ronie dziêki uczestnictwu w [bycie] transcendentnym i nigdy nie przestaje siê
rozwijaæ; lecz dobro, w którym ona uczestniczy pozostaje to samo, zachowuj¹c zawsze sw¹ transcendencjê w relacji do duszy, która w nim coraz pe³niej
uczestniczy. W taki sposób S³owo [Logos] prowadzi sw¹ oblubienicê [duszê]
ku szczytom po stopniach cnót, jak po szczeblach drabiny (C 74)14.
Naukê Grzegorza o boskim udzielaniu siê cz³owiekowi cechuje ogromy
dynamizm. Chrystus-Oblubieniec poci¹ga duszê-oblubienicê do nieustannego duchowego rozwoju i do pe³niejszego uczestnictwa w ¿yciu Boga. Wznoszeniu siê duszy po szczeblach mi³oci towarzyszy coraz wyraniejsze doK. Bukowski, Oblicza mi³oci, Kraków 1994, s. 47-48.
Grégoire de Nysse, La Colombe et la ténèbre, Paris 1968, C 74 ; cyt. za: K. Bukowski,
Oblicza mi³oci, dz. cyt., s. 50.
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wiadczenie Boga przez kontemplacjê. Poszczególne stopnie drabiny, to odpowiednie stopnie duszy uszlachetnionej w mi³oci. Oczyszczana przez mi³oæ staje siê podobna do Boga. To wznoszenie siê ku Bogu motywuje równie¿ coraz wiêksz¹ têsknotê duszy ku pe³ni dobra i szczêcia. Naukê na temat
formacji mi³oci w. Grzegorza z Nyssy mo¿na uj¹æ w twierdzeniu, którym
zajmie siê póniej w. Augustyn, ¿e nie mo¿na mówiæ o mi³oci cz³owieka
do Boga i ludzi, pomijaj¹c podstawow¹ i pierwotn¹  ontologiczn¹ i urzeczywistniaj¹c¹ siê w czasie  mi³oæ Boga do cz³owieka. Boska agape pochyla
siê nad ludzkim eros i poci¹ga ku sobie. Zatem mi³oæ cz³owieka do Boga
i ludzi, eros, przestaje byæ rzeczywistoci¹ tylko ludzk¹. W wiadomym i dojrza³ym ¿yciu duchowym ka¿dy eros jest zakorzeniony w tej mi³oci, jak¹ jest
sam Bóg15.
Ojciec wiêty Benedykt XVI stwierdza po raz kolejny, ¿e mi³oæ jest
w rzeczywistoci swego rodzaju jednoci¹, ale maj¹c¹ dwa wymiary.
W ¿yciu cz³owieka raz jeden, raz drugi wymiar mo¿e byæ bardziej uwidoczniony. Gdy jednak obydwa wymiary tej samej mi³oci oddalaj¹ siê znacznie
od siebie, powstaje karykatura mi³oci. Jest to ograniczenie mi³oci prawdziwej, jej zranienie. Dlatego w³anie potrzebuje formacji. Tym bardziej, ¿e
integralne spojrzenie z perspektywy biblijnej i patrystycznej na mi³oæ nie
jest sprzeczne z istniej¹cym pierwotnie jej ludzkim zjawiskiem. Jest to raczej szansa na g³êbsze wnikniêcie i rozumienie tego fenomenu i w³aciwego uformowania mi³oci.
Wiara biblijna wskazuje na fundamentaln¹ prawdê, ¿e Bóg jest Bogiem
jedynym. On sam jest autorem ca³ej rzeczywistoci. Stworzenie jest mu drogie, poniewa¿ by³o przez Niego chciane, przez Niego uczynione. St¹d papie¿
wnosi, ¿e ten potê¿ny Bóg kocha cz³owieka, mi³uje go osobicie. Jest to mi³oæ wybrania. Ze wszystkich narodów, jak wynika ze Starego Testamentu,
Bóg wybiera lud Izraela i mi³uje go. Ten biblijny fakt ma na celu uzdrowienie w³anie dziêki mi³oci ca³ej ludzkoci, ka¿dego cz³owieka. Bóg mi³uje
i tej mi³oci Benedykt XVI nie ma w¹tpliwoci okreliæ za Pseudodionizym
Areopagit¹ jako eros, która jednak jest równoczenie agape16. Z autorów biblijnych przede wszystkim prorocy Ozeasz i Ezechiel opisywali namiêtn¹
mi³oæ Boga do swojego ludu, pos³uguj¹c siê mia³ymi obrazami erotycznymi. Mi³oæ Boga do Izraela ukazana jest poprzez metafory narzeczeñstwa
i ma³¿eñstwa, a kult innych bóstw konsekwentnie ukazany jest jako cudzo³óstwo i prostytucja. W tych alegoriach papie¿ widzi nadu¿ycia sfery erosa, jak
K. Bukowski, Oblicza, dz. cyt., s. 54-55.
Zob. Pseudo Dionizy Aeropagita, O imionach Bo¿ych, IV,12-14, Patrologiae curus completus. Series Grecea 3, s. 709-713.
15
16

OD MI£OCI EROS DO MI£OCI AGAPE

75

równie¿ wiernoæ Izraela Jedynemu Bogu. Wiernoæ wi¹¿e siê z wysi³kiem,
formacj¹. Wiernoæ zatem kszta³tuje erosa. Staje siê wa¿nym czynnikiem
w formacji mi³oci. Natomiast rola agape jako czynnika formacyjnego polega na tym, ¿e otwiera on oczy cz³owiekowi na jego prawdziw¹ naturê i wskazuje mu drogê do prawdziwego i dojrza³ego cz³owieczeñstwa. Przes³anie biblijne co do fenomenu mi³oci jest nastêpuj¹ce: kiedy cz³owiek ¿yje w wiernoci jedynemu Bogu, sam przez to dowiadcza, ¿e jest kochany, w myl
zasady: daj¹c otrzymuje. Odkrywa wówczas wielk¹ radoæ ¿ycia w Bogu,
która staje siê jego istotnym szczêciem (DCE 9).
Je¿eli eros jest równoczenie agape, jeli jest tylko jedna mi³oæ w dwóch
wymiarach i Bóg jest pocz¹tkiem mi³oci, to eros, o czym ju¿ wspomina³
Papie¿, jest tak¿e udzia³em Boga. Eros Boga jest w pe³ni Jego agape. Dzieje
siê tak dlatego, ¿e eros  namiêtna mi³oæ Boga do cz³owieka, pragnienie
udzielania siê, jest równie¿ mi³oci¹ przebaczaj¹c¹ i darmow¹  agape. Namiêtna mi³oæ Boga do cz³owieka jest równie¿ przebaczaj¹ca. Ozeasz w Starym Testamencie, zw³aszcza on ukazuje nam niezwyk³¹ przebaczaj¹c¹ mi³oæ
Boga do cz³owieka. Izrael dopuci³ siê cudzo³óstwa, poprzez niewiernoæ
nadu¿y³ mi³oci Bo¿ej i wypaczy³ swoj¹ relacjê do Boga. Zerwa³ Przymierze.
Bóg powinien by³ go os¹dziæ i wyrzec siê go. Jednak Bóg jest Bogiem, nie
cz³owiekiem: Jak¿e ciê mogê porzuciæ, Efraimie, i jak opuciæ ciebie, Izraelu? ( ) Moje serce na to siê wzdryga i rozpalaj¹ siê moje wnêtrznoci. Nie
chcê, aby wybuchn¹³ p³omieñ mego gniewu, i Efraima ju¿ wiêcej nie zniszczê, albowiem Bogiem jestem, nie cz³owiekiem; porodku ciebie jestem Ja 
wiêty (Oz 11,8-9). Namiêtna mi³oæ Boga do swojego ludu  do cz³owieka
 jest zarazem mi³oci¹, która przebacza. Jest ona tak wielka, ¿e zwraca
Boga przeciw Niemu samemu, Jego mi³oæ przeciw Jego sprawiedliwoci.
Chrzeciajanin widzi w tym ju¿ zarysowuj¹ce siê misterium Krzy¿a: Bóg tak
bardzo mi³uje cz³owieka, ¿e sam stawszy siê cz³owiekiem, przyjmuje nawet
jego mieræ i w ten sposób godzi sprawiedliwoæ z mi³oci¹ (DCE 10). Przebaczenie i darmowoæ ze strony Boga to zatem kolejny czynnik formacji
ludzkiej mi³oci.
Papie¿ zauwa¿a, ¿e aspekt filozoficzny i historyczno-religijny mi³oci
zawsze trzeba rozwa¿aæ w kontekcie biblijnym. £atwiej wtedy poj¹æ i podj¹æ proces formacji mi³oci. Bóg w sensie absolutnym jest pocz¹tkiem wszystkiego, ale ta zasada stwórcza  Logos  jednoczenie jest Kim, kto kocha
z ca³¹ pasj¹ w³aciw¹ mi³oci. Przez takie integralne ujecie mi³oci, Benedykt
XVI wnosi, ¿e eros zostaje w najwy¿szym stopniu uszlachetniony, doznaj¹c
takiego oczyszczenia, ¿e stapia siê z agape. Integralne rozumienie mi³oci
w ca³ej rozci¹g³oci pojêæ pozwala nam dostrzec, ¿e Pieñ nad pieniami, metodologicznie niepasuj¹ca do Biblii, znajduje jednak swoje uzasadnienie
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umiejscowienia jej w kanonie ksi¹g Pisma wiêtego, bowiem owe pieni mi³osne w gruncie rzeczy opisuj¹ relacjê Boga do cz³owieka i cz³owieka do
Boga. Ta ksiêga sta³a siê bardzo wa¿nym ogniwem Objawienia i ród³em
poznania i dowiadczenia mistycznego, w którym wyra¿a siê istota wiary biblijnej. Ojciec wiêty istotê wiary biblijnej wspó³czesnego cz³owieka widzi
w intymnym zjednoczeniu cz³owieka z Bogiem, bo poznanie i dowiadczenie
mistyczne jest zwi¹zkiem rodz¹cym mi³oæ, w którym obie strony  Bóg
i cz³owiek, pozostaj¹ sob¹, a jednak staj¹ siê ca³kowicie jednym (DCE 10).
Dzi mistykê rozumiemy jako pe³ne mi³oci i tajemnicy zjednoczenie cz³owieka z Bogiem, dziêki któremu chrzecijanin w sposób szczególny poznaje
Boga i uczestniczy w Jego intymnym ¿yciu17.
Mistyka chrzecijañska jest areopagiem najintymniejszego spotkania
cz³owieka z Bogiem. Wprawdzie papie¿ jedynie delikatnie wskazuje na dowiadczenie mistyczne, to jednak jest to wa¿na wskazówka do w³aciwej
formacji mi³oci. Zatem d¹¿enie do zjednoczenia mistycznego z Bogiem to
tak¿e proces formacyjny mi³oci. Wspó³czesny cz³owiek najzwyczajniej zaczyna têskniæ do g³êbokiego i bezporedniego dowiadczenia mi³oci. Mistyka chrzecijañska pozwala mu dowiadczyæ tej intymnoci. G³êbokie zrozumienie wartoci poznania mistycznego w formacji mi³oci t³umaczy wieloæ koncepcji ¿ycia mistycznego. Jednak¿e wszystkie widz¹ w mi³oci
istotê zjednoczenia. W ten proces zaanga¿owany jest czynnik ludzki i boski. Ludzki przez czynne dzia³anie (asceza) i boski przez bierne nadprzyrodzone dzia³anie Boga. W ten proces zaanga¿owany jest ca³y cz³owiek i Bóg
w sposób równie¿ ca³kowity.
Jeszcze jeden wa¿ny aspekt mi³oci porusza papie¿ w encyklice: mianowicie mi³oæ ma³¿eñsk¹. Nigdzie poza Bibli¹ nie wystêpuje opis tak cis³ego
zwi¹zku miêdzy erosem a ma³¿eñstwem. Biblijna opowieæ o stworzeniu
mówi o samotnoci Adama, któremu Bóg chce daæ stosown¹ pomoc. Jednak
¿adne ze stworzeñ nie jest zdolne do zapewnienia pierwszemu cz³owiekowi
odpowiedniej pomocy. Dopiero kobieta uczyniona przez Boga z ¿ebra Adama stanowi dla niego tê pomoc: Ta dopiero jest koci¹ z moich koci i cia³em
z mego cia³a (Rdz 2,23). Papie¿ zauwa¿a, ¿e cz³owiek ze swej natury jest
niekompletny i d¹¿y do znalezienia w drugim dope³nienia swej ca³oci, ¿e
tylko w zjednoczeniu mê¿czyzny i kobiety, cz³owiek mo¿e staæ siê kompletny. Opis stworzenia cz³owieka, zamyka siê proroctwem: Dlatego mê¿czyzna
opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze swoj¹ ¿on¹ tak cile, ¿e staZob. P. Piasecki, Zjednoczenie mistyczne. Poszukiwania teologiczne Reginalda GarrigoueLagrangea, Poznañ 2002, s. 13.
17
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j¹ siê jednym cia³em (Rdz 2,24). Benedykt XVI komentuj¹c ten opis wnosi,
¿e pojawiaj¹ siê tutaj dwa wa¿ne aspekty mi³oci ludzkiej (erosa). Po pierwsze jest on g³êboko zakorzeniony w naturze cz³owieka, bo Adam poszukuje
niewiasty, a ich zjednoczenie w jednym ciele obrazuje ca³okszta³t cz³owieczeñstwa. Po drugie, ze wzglêdu na ukierunkowanie stwórcze, eros kieruje
cz³owieka ku ma³¿eñstwu, które charakteryzuje siê jako zwi¹zek pomiêdzy
mê¿czyzn¹ a kobiet¹ w sposób wy³¹czny i definitywny. Obrazowi monoteistycznego Boga odpowiada ma³¿eñstwo monogamiczne. Takie ma³¿eñstwo
oparte na mi³oci wy³¹cznej i definitywnej obrazuje relacjê Boga do cz³owieka i odwrotnie; sposób mi³owania przez Boga cz³owieka staje siê wzorem
i miar¹ ludzkiej mi³oci (DCE 11).
Przygotowanie do ma³¿eñstwa i samo ma³¿eñstwo bêdzie wymaga³o formacji mi³oci. W mi³oæ pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹ w ich eros w³¹cza
siê Boskie agape jako czynnik oczyszczaj¹cy i wskazuj¹cy na Boga w ich
wspólnym ¿yciu, jako cel ostateczny. Prawda o cz³owieku jako osobie erotycznej (kochaj¹cej) wykracza poza rzeczywistoæ tego wiata i trzeba na ni¹
spojrzeæ w wietle transcendentalnych wartoci. Przede wszystkim bêdzie to
otwartoæ na Ducha wiêtego. Wielki poprzednik Benedykta XVI, Ojciec
wiêty Jan Pawe³ II, tê otwartoæ uwa¿a³ za co oczywistego, w³aciwego formacji ma³¿eñskiej mi³oci: Czy¿ nie trzeba myleæ o tej mi³oci Bo¿ej, która
rozlana jest w sercu ludzkim przez Ducha, który nam jest dany (por. Rz 5,5),
kszta³tuje najwspanialej wszelk¹ ludzk¹ mi³oæ? Kszta³tuje równie¿  i owszem, w sposób szczególny  mi³oæ oblubieñcz¹ ma³¿onków, pog³êbiaj¹c
w niej wszystko to, co po ludzku godne i piêkne, co nosi znamiona tego wy³¹cznego zawierzenia i przymierza osób, autentycznej komunii, na podobieñstwo Tajemnicy trynitarnej18.
Ta myl Jana Paw³a II jest cenna, bo na przyk³adzie mi³oci oblubieñczej
Józefa, opiekuna Jezusa, ukazuje, ¿e dziêki otwarciu siê cz³owieka na Ducha
wiêtego w perspektywie erosa, rodzi siê bliskoæ oblubieñcza. W ten sposób
 wnosi Jan Pawe³ II  Maryja i Józef prze¿ywaj¹ we wzorcowy sposób, to
co póniej w. Augustyn i w. Tomasz z Akwinu uznaj¹ za istotê mi³oci
ma³¿eñskiej, mianowicie: nierozerwalne zjednoczenie dusz, zjednoczenie serc
oraz wzajemn¹ zgodê19.

Jan Pawe³ II, Redemptoris custos, n. 19.
Tam¿e, n. 7; zob. w. Augustyn, Contra Faustum, XXIII, 8, w: PL 42, 470 n; ten¿e, De
conscensu evangelistarum, II, 1, 3, w PL 34, 1072; ten¿e, Sermo 13, 21, 51, w: PL 38, 344n; w.
Tomasz z Akwinu, Summa theol, III, q. 29, a. 2; cyt. za: K. Lubowicki, Duchowoæ ma³¿eñska
w nauczaniu Jana Paw³a II, Kraków 2005, s. 206-207.
18
19
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III. JEZUS CHRYSTUS  FORMATOR MI£OCI
Dope³nieniem w formacji ludzkiej mi³oci jest osoba Jezusa Chrystusa.
Benedykt XVI bada i ukazuje fenomen mi³oci w kontekcie wiary biblijnej
Starego i Nowego Testament. Ostatecznie prawdziwej nowoci Nowego Testamentu w perspektywie mi³oci Benedykt XVI nie upatruje w nowych ideach, lecz w osobie Jezusa Chrystusa, który ucielenia pojêcia. Równie¿
i w Starym Testamencie  wnosi papie¿  nowoæ biblijna nie polega³a na abstrakcyjnych pojêciach, lecz nieprzewidywalnym niczym dzia³aniu Boga, które w Nowym Testamencie jest pe³ne dramaturgii przez fakt, ¿e Bóg dzia³a
w Jezusie Chrystusie. W Chrystusie, S³owie Wcielonym, Bóg pochyla siê nad
ludzkoci¹ cierpi¹c¹ i zagubion¹. W krzy¿u skupia siê ca³a mi³oæ Boga do
cz³owieka  jest to mi³oæ w najbardziej radykalnej formie  Bóg niejako sam
zwraca siê przeciwko sobie, aby cz³owieka podnieæ i zbawiæ. Przebity bok
Jezusa na krzy¿u (por. J. 19,37), wskazuje na fundamentaln¹ prawdê, ¿e Bóg
jest mi³oci¹, co stanowi³o punkt wyjcia encykliki. Papie¿ w tym miejscu raz
jeszcze zachêca do kontemplowania tej prawdy, aby znaleæ, a nastêpnie kroczyæ drog¹ swego ¿ycia i swojej mi³oci (DCE 12).
Kroczenie drog¹ mi³oci  jak ju¿ to wielokrotnie zauwa¿ylimy  jest
wieloetapowe. Kolejnym etapem wa¿nym w formacji mi³oci jest ustanowienie Eucharystii. Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy nada³ aktowi ofiarnej mi³oci agape trwa³¹ obecnoæ. Antycypuje swoj¹ mieræ i zmartwychwstanie,
ca³kowicie daj¹c siebie w tej godzinie swoim uczniom w chlebie i winie,
swoje Cia³o i Krew w nowej mannie (por. J 6,31-33). wiat staro¿ytny uwa¿a³, ¿e si³¹ o¿ywcz¹ cz³owieka, jego pokarmem jest Logos  odwieczna m¹droæ. W perspektywie Objawienia tym najwa¿niejszym pokarmem cz³owieka w drodze do Boga siê Logos, ale ju¿ jako mi³oæ  agape. Eucharystia w³¹cza chrzecijan w dynamikê ofiary Chrystusa. Formacja mi³oci obejmuje ca³¹
sferê egzystencjaln¹ cz³owieka. Najpierw cz³owiek ¿arliwie praktykuje modlitwê, g³ównie chodzi o modlitwê przeb³agaln¹. Nastêpnie praktykuje ascezê otwieraj¹c¹ eros na agape. Przez ¿ywe uczestnictwo w Eucharystii, czyli
Ofierze Chrystusa wraz z praktyk¹ modlitwy dziêkczynnej i medytacji, chrzecijanin otwiera siê na kontemplacjê, na mistykê tego sakramentu. Podstaw¹
mistyki sakramentu Eucharystii jest uni¿enie siê Boga ku cz³owiekowi. Co
wiêcej, prowadzi ona ku prawdziwemu zjednoczeniu z Bogiem w mi³oci,
gdzie Chrystus jest w tym procesie Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem (DCE 13).
Mistyka Eucharystii, w której centrum jest Chrystus, otwiera chrzecijanina
formowanego w mi³oci na innych ludzi. Bowiem w komunii sakramentalnej
indywidualne ja zostaje zjednoczone z Panem, tak jak i wszyscy inni, którzy
przyjmuj¹ komuniê eucharystyczn¹. Bowiem zjednoczenie z Chrystusem jest
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równoczenie zjednoczeniem ze wszystkimi, którym On siê ofiaruje. Chrzecijanin nie mo¿e Chrystusa zatrzymywaæ tylko dla siebie. Mo¿e do Niego nale¿eæ tylko w jednoci ze wszystkimi, którzy do Niego ju¿ nale¿¹. Chrystus zatem formuje mi³oæ osobist¹ chrzecijanina we wspólnocie z innymi. Dziêki
temu Chrystus jednoczenie wyprowadza chrzecijanina z koncentracji nad samym sob¹ i kieruje go ku Sobie, a przez to jednoczenie, ku jednoci ze wszystkimi chrzecijanami. Mi³oæ Boga i mi³oæ bliniego staj¹ siê wówczas naprawdê jednym. Jezus Chrystus, Wcielony Bóg, przygarnia wszystkich do siebie. To
pozwala rozumieæ  wnosi Benedykt XVI  ¿e agape staje siê tak¿e okreleniem Eucharystii. Dziêki Eucharystii agape Boga przychodzi do cz³owieka namacalnie, by dzia³aæ w nim i przez niego (DCE 14).
Jezusa jako formatora mi³oci bliniego zauwa¿amy w licznych biblijnych
przypowieciach np.: O bogaczu (£k 16,19-31); O dobrym samarytaninie (£k
10,25-37). Jezus formuje do mi³oci bliniego poprzez wyjanienie w przypowieciach pojêcia bliniego. W ogólnym pojêciu dla Izraelity blinim by³ jedynie jego rodak lub cudzoziemiec osiedlony na izraelskiej ziemi. Jeli taki blini
potrzebowa³ pomocy, Izraelita mia³ obowi¹zek jej mu udzieliæ. Nauczanie Jezusa w tym zakresie sprowadza siê do zasady: Kto mnie potrzebuje, a ja mogê
mu pomóc, jest moim blinim. Pojêcie bliniego zyskuje wymiar uniwersalny
 wnosi Benedykt XVI  jednak z drugiej strony pozostaje bardzo konkretne.
Konkretne, poniewa¿ mi³oæ bliniego nie ogranicza siê do mi³oci ogólnej, ale
wymaga praktycznego zaanga¿owania tu i teraz (DCE 15).

*
Potrzebê formacji mi³oci Benedykt XVI uzasadnia w zasadzie ju¿
w pierwszej czêci encykliki Deus caritas est zatytu³owanej Jednoæ mi³oci
w stworzeniu i historii zbawienia. W³anie w optyce Objawienia rysuje papie¿ fenomen mi³oci, która ma wymiar tajemnicy i przypomina, ¿e cz³owiek
jest stworzony z mi³oci. Jest to prawda teologiczna o donios³ym znaczeniu.
Ods³ania bowiem to¿samoæ cz³owieka, ukazuje jego godnoæ i mo¿liwoci.
W akcie stwórczym Bóg z³o¿y³ w cz³owieku ogromny potencja³ przekraczania,
wychodzenia od w³asnego ja ku temu, co transcendentne, by osi¹gaæ wiêksze
dobro wyra¿aj¹ce siê w mi³oci do Boga i ludzi. Papie¿ rysuje mi³oæ jako relacjê
dynamiczn¹ z Bogiem i ludmi. Relacjê tê znacz¹ pojêcia dobra, celu, prawdy
o sobie, przekraczania egoizmu. Relacjê tê znaczy równie¿ pojêcie erosa jako relacji mê¿czyzny do kobiety, ale tak¿e i relacji Boga do cz³owieka. Mi³oæ wymaga rozwoju, dojrzewania, by osi¹gn¹æ cele wyznaczone przez Stwórcê.
Ojciec wiêty mówi o procesie oczyszczenia i dojrzewania mi³oci, przez
które eros staje siê w pe³ni tym, co zamierzy³ Stwórca. Sama za dojrza³oæ
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mi³oci jest potrzebna, aby cz³owiek móg³ zaanga¿owaæ wszystkie swoje
mo¿liwoci w ca³okszta³t w³asnego ¿ycia. Wa¿nym czynnikiem formacji mi³oci jest spotkanie cz³owieka z widzialnymi przejawami mi³oci Boga, co pozwala mu odczuæ, ¿e jest kochany. To spotkanie jednak wymaga ze strony
cz³owieka zaanga¿owania jego woli i intelektu. Rozpoznanie Boga i dawanie
odpowiedzi na Jego mi³oæ to pierwszy krok wiod¹cy do doskona³ej mi³oci.
Natomiast tak woli cz³owieka na wolê Bo¿¹ ³¹czy ludzki rozum, wolê
i uczucie w ogarniaj¹cy wszystko akt mi³oci (DCE 16).
Na gruncie za³o¿eñ Ojca wiêtego wyartyku³owanych w encyklice mo¿na
stwierdziæ, ¿e cz³owiek wchodz¹c na drogê mi³oci, staje siê czym wiêcej
ni¿ jest. Opuszczaj¹c swój egoizm zwraca siê do Boga i bliniego. Jest otwarty na Boga i drugiego cz³owieka. Przekracza ograniczenia, którym podlega,
zostaj¹ uaktualnione jego zdolnoci, których celem jest s³u¿ba Bogu i bliniemu, by coraz bardziej stawaæ siê sob¹ i wype³niaæ swoje powo³anie.
Wszystkie elementy takiego ujêcia mi³oci s¹ obecne w refleksjach papie¿a
Benedykta XVI w jego pierwszej encyklice. Analiza fenomenu mi³oci
w aspekcie teologicznym i religijnym wskazuje na cechy ewolucyjne, które
wyra¿a dojrzewaj¹ca mi³oæ. Cz³owiek nie mo¿e ju¿ zatrzymaæ siê w dojrzewaniu mi³oci, nie trac¹c jednoczenie czego zasadniczego ze swego bycia
osob¹. Dlatego w dokumencie ukazana jest mi³oæ jako wyzwanie dla cz³owieka, które wymaga ci¹g³ego przez niego jej podejmowania20.
Dziêki tej encyklice Ojciec wiêty pragnie przypomnieæ wiatu prawdê
o istocie mi³oci. Encyklika mo¿e staæ siê inspiracj¹ do nowego zainteresowania siê fenomenem mi³oci i jej oddzia³ywaniem na cz³owieka ¿yj¹cego we
wspó³czesnym wiecie. Benedykt XVI przypomina jednak, ¿e cz³owiek sam
z siebie nie jest w stanie dojrzeæ do prawdziwej mi³oci, do której wzywa go
Bóg. Nie jest w stanie osi¹gn¹æ pe³ni cz³owieczeñstwa i odbudowaæ w sobie
obrazu Bo¿ego zatartego przez grzech. Cz³owiek mo¿e jedynie przyj¹æ od
Boga dar mi³oci i otworzyæ siê na Jego pomoc w dojrzewaniu do niej. Motyw Bo¿ego wsparcia cz³owieka przez Boga dziêki ³asce powraca wielokrotnie na kartach encykliki. £aska bowiem uzdalnia cz³owieka do dawania odpowiedzi w mi³oci na wymagania wiary i ¿ycia chrzecijañskiego. Papie¿
Benedykt XVI potwierdzi³ w encyklice, ¿e mi³oæ, której szuka i pragnie
wspó³czesny cz³owiek, mo¿na znaleæ jedynie dziêki wierze prowadz¹cej do
poznania Tego, który pierwszy nas umi³owa³. Poznanie i dowiadczenie Boga
w mi³oci wymaga formacji, któr¹ papie¿ szeroko uzasadnia.
20
J. Królikowski, Mi³oæ  najdoskonalsz¹ drog¹ [w:] Refleksje nad encyklik¹ Benedykta XVI
Deus caritas est, Poznañ, s. 50-51.
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Unifikuj¹ca rola mi³oci w ¿yciu ma³¿eñskim wed³ug Benedykta XVI
The Unifying Role of Love in Married Life According to Benedict XVI

Cz³owiek nie mo¿e ¿yæ bez mi³oci. Cz³owiek pozostaje dla siebie istot¹
niezrozumia³¹, jego ¿ycie jest pozbawione sensu, jeli nie objawi mu siê Mi³oæ, jeli jej nie dotknie i nie uczyni w jaki sposób swoj¹, jeli nie znajdzie
w niej ¿ywego uczestnictwa1. Przytoczone s³owa z encykliki Redemptor hominis inauguruj¹cej pontyfikat Jana Paw³a II da³y podwaliny jedynej w swoim rodzaju antropologii teologicznej. Znamienny jest fakt, i¿ powo³anie do
mi³oci  wpisane przez Stwórcê w cz³owieczeñstwo mê¿czyzny i kobiety 
Koció³ uznaje za naturalny fundament zwi¹zku ma³¿eñskiego. To w³anie
amor coniugalis, która radykalnie okrela jego istotê i zadania, jest wewnêtrzn¹ zasad¹, trwa³¹ moc¹ i ostatecznym celem ma³¿eñskiej wspólnoty osób2.
Prawdê tê przypomnia³ i dog³êbnie przeanalizowa³ tak¿e Benedykt XVI
w swej pierwszej encyklice Deus caritas est. Papie¿, pisz¹c w niej o tym, co
najwa¿niejsze dla cz³owieka  o mi³oci, anga¿uje ca³y potencja³ swego intelektu, erudycji, znajomoci filozofii, teologii, egzegezy biblijnej, historii Kocio³a, by przekonywaæ, i¿ mi³oæ jest pierwsza. Mi³oæ miêdzy mê¿czyzn¹
i kobiet¹, w której cia³o i dusza uczestnicz¹ w sposób nierozerwalny i w której przed istot¹ ludzk¹ otwiera siê obietnica szczêcia, [ ] wy³ania siê jako
wzór mi³oci w ca³ym tego s³owa znaczeniu, w porównaniu z którym na pierwszy rzut oka ka¿dy inny rodzaj mi³oci blednie3.
1
2
3

Jan Pawe³ II, Redemptor hominis, n. 10.
Por. Jana Pawe³ II, Familiaris consortio, n. 17-18.
Benedykt XVI, Deus caritas est, n. 2.
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Benedykt XVI, teolog i myliciel, duchowy uczeñ w. Augustyna, zakochany w tradycji Kocio³a, w ³aciñskiej liturgii i klasycznej muzyce, swoj¹
encyklik¹ odwa¿nie wpisuje siê nie tylko w tradycyjn¹ doktrynê Kocio³a
dotycz¹c¹ mi³oci ma³¿eñskiej, ale wiadom obecnych w niej ró¿nych b³êdnych interpretacji, próbuje ukazaæ piêkniejsz¹ od dotychczasowej perspektywê ludzkiej mi³oci. A czyni to pos³uguj¹c siê jêzykiem zrozumia³ym dla
wspó³czesnego cz³owieka. W celu lepszego zrozumienia wartoci papieskiego przes³ania, warto najpierw, choæ pokrótce, przypomnieæ przedsoborow¹
teologiê mi³oci ma³¿eñskiej.

I. MI£OÆ MA£¯EÑSKA W PRZEDSOBOROWEJ NAUCE TEOLOGÓW
I MAGISTERIUM KOCIO£A
Zasadniczo wszystkie podrêczniki, omawiaj¹c definicjê ma³¿eñstwa odwo³uj¹ siê do kanonów 1081 i 1082 CIC z 1917 roku4. Ma³¿eñstwo definiowane jest jako kontrakt-umowa sankcjonuj¹ca prawnie wzajemne, wieczne
i wy³¹czne prawo do swoich cia³ zawieraj¹cych go mê¿czyzny i kobiety,
uwzglêdniaj¹cy prokreacjê i edukacjê urodzonych z tego ma³¿eñstwa dzieci5.
Tak wiêc ma³¿eñstwo, to nierozerwalna wiê, która jest konsekwencj¹ kontraktu, tj. permanentne, wieczne i wy³¹czne zjednoczenie mê¿czyzny z kobiet¹, którego celem jest poczêcie i wychowanie dzieci6, lub zgodnie z definicj¹
P. Lombarda, u¿yt¹ przez w. Tomasza, ma³¿eñstwo jest zwi¹zkiem mê¿czyzny i kobiety tworz¹cych niepodzieln¹ wspólnotê ¿ycia7. W tak ujêtych definicjach ma³¿eñstwa daje siê zauwa¿yæ dwie podstawowe kwestie: du¿¹ zale¿noæ od Kodeksu Prawa Kanonicznego w przedstawianiu definicji ma³¿eñstwa i jego istoty8 oraz pominiêcie mi³oci ma³¿onków i ograniczanie siê
wy³¹cznie do ius in corpus9.
Por. B. Merkelbach, Summa Theologiae Moralis, III, De Sacramentis, Brugis 1962, s. 762771; A. Lanza, P. Palazzini, Principios de teologia moral, III, Sacramentos y vida sacramental,
Madrid 1958; E. Regatillo, M. Zalba, Theologiae Moralis Summa, III, Madrid 1954; A. Vermeersch, Theologia Moralis, IV, De Castitate, Rome 1954.
5
CIC 1917, can. 1081 par. 2, consensus matrionialis est actus voluntatis quo itraque pars tradit et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis
generationem.
6
CIC 1917, can 1082 par. 1, Ut matrimonialis consensus haberi posit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse societatem permanentem inter virum et mulierem ad
filios procreandos.
7
Por. P. Lombard, Sent., IV, d. 27, n. 2; w. Tomasz, Suppl., q 44, a. 3.
8
Od czasów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. a¿ do Soboru Watykañskiego II sprowadzanie ma³¿eñstwa do wyra¿ania wzajemnej zgody przez mê¿czyznê i kobietê by³o powszechne
wród kanonistów. Pojêcie zgody rozumieli oni jako akt umowy i dlatego w sytuacjach konflikto4
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Mamy wiêc do czynienia ze swoistego rodzaju kanoniczn¹ wizj¹ ma³¿eñstwa, w której nie ma miejsca na personalistyczne ujêcie mi³oci. Kanonici
postrzegali ma³¿eñstwo jako kontrakt, z którym wi¹¿¹ siê wzajemne prawa
i obowi¹zki. Interesowali siê wolnoci¹ stron do zawarcia ma³¿eñstwa, stron¹
obrzêdow¹ kontraktu, trwa³oci¹ zakontraktowanej wiêzi oraz prawnym zabezpieczeniem zwi¹zku przed rozpadem. Trudno winiæ ich za takie ujêcie,
gdy¿ sama istota mi³oci wymyka siê kodyfikacji i nie daje siê ograniczyæ do
zasad kanonicznych. Winni s¹ raczej teolodzy, którzy przejêli prawne usystematyzowanie i zaakceptowali je, jako wystarczaj¹ce dla teologii ma³¿eñstwa.
Poza tym podrêczniki wyra¿a³y obowi¹zuj¹c¹ wtedy myl filozoficzn¹, która
koncentrowa³a siê wiêcej na istocie i celach, w tym wypadku  ma³¿eñstwa,
ni¿ na rozwa¿aniach fenomenologicznych10.
Ówczesna nauka Magisterium Kocio³a w kwestii ma³¿eñstwa i mi³oci
ma³¿eñskiej nie by³a wolna od prawnych uwik³añ. Dobrze ilustruje to wp³ywowy i powszechnie czytany przez wieki Katechizm Rzymski, opublikowany
po Soborze Trydenckim w 1566 roku. Zawarta w nim definicja ma³¿eñstwa
jest bardzo rozbudowana, szczegó³owa i elastyczna. Obejmuje zarówno kontrakt  umowê, wspólnotê, dzieci jako jeden z celów ma³¿eñstwa oraz kilka
wynikaj¹cych z niego korzyci. Ma³¿eñstwo jawi siê tu jako zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety, zawarty pomiêdzy dwiema spe³niaj¹cymi wymogi prawne osobami, który zobowi¹zuje ich do bycia razem przez ca³e ¿ycie11.
Katechizm przypomina³ o trzech podstawowych zaletach ma³¿eñstwa.
Pierwsz¹ jest rodzina, tzn. dzieci zrodzone z prawowitej ma³¿onki, drug¹
wiernoæ wi¹¿¹ca ma³¿onków w taki sposób, ¿e wzajemnie oddaj¹ sobie w³adzê nad swymi cia³ami, obiecuj¹c nigdy nie naruszaæ wiêtego wêz³a ma³¿eñskiego. Wiernoæ ta wymaga te¿, aby kochali siê mi³oci¹ wiêt¹ i czyst¹, tak
jak Chrystus kocha swój Koció³. Trzeci¹ korzyci¹ ma³¿eñstwa jest sakrament, tj. nierozerwalny wêze³ ma³¿eñski12. Tak¿e encyklika papie¿a Leona
XIII Arcanum Divinae Sapientiae, opublikowana w 1880 r. jako podstawowy
wych w ma³¿eñstwie, koncentrowali swoje badania nad ewentualnym prawnym stwierdzeniu niewa¿noci takiej zgody.
9
Por. A. Vermeersch, Theologia , dz. cyt., s. 36-37. Choæ Vermeersch by³ wiadomy znaczenia mi³oci we wzajemnym oddaniu siê ma³¿onków, to jednak nie ma w jego podrêczniku rozwa¿añ na temat genezy mi³oci w ma³¿eñstwie. Ponadto nie uwolni³ siê od biologicznego i redukcjonistycznego pogl¹du na ma³¿eñstwo. Prawdziwa wizja wspólnoty ma³¿eñskiej powinna unikaæ
jakiegokolwiek dualizmu, który w sposób szkodliwy dzieli cz³owieka na duszê i cia³o.
10
Por. D. OCallaghan, Christian Marriage: the Evolving Situation [w:] The Future of Christian Marriage, red. J. Marshal, London 1969, s. 13-15.
11
Por. T. Mackin, What is Marriage? Marriage in the Catholic Church, New York 1982,
s. 198.
12
Por. Katechizm Rzymski.
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cel ma³¿eñstwa wymienia rozmna¿anie rodzaju ludzkiego oraz wzajemn¹ pomoc i szczêcie mê¿a i ¿ony13.
Równolegle istnia³o jednak inne podejcie do rozumienia ma³¿eñstwa,
akcentuj¹ce prokreacjê jako jego cel14. Taka tendencja stawa³a siê coraz wyraniejsza w XIX w. i na pocz¹tku XX wieku. Zredukowano wówczas definicjê ma³¿eñstwa, co gwarantowa³o prostotê i jednoznacznoæ. Trzonem definicji sta³y siê dwa g³ówne elementy dziedzictwa staro¿ytnego, a mianowicie,
g³ówny cel jakim jest potomstwo i istotny cel  zgoda ma³¿eñska, jako prawna podstawa aktów seksualnych. Nowoci¹ by³o rozró¿nienie pomiêdzy
pierwszorzêdnymi i drugorzêdnymi celami ma³¿eñstwa  po raz pierwszy
u¿yto wówczas sformu³owania pierwszorzêdny cel ma³¿eñstwa15.
Encyklika Piusa XI z 1930 r. Casti connubii, chocia¿ odwo³uje siê do tradycji, upatruj¹cej w ma³¿eñstwie przede wszystkim kontrakt  umowê, mówi
tak¿e o celach ma³¿eñstwa, powo³uj¹c siê na encyklikê papie¿a Leona XIII
Rerum novarum (1891 r.), pokazuj¹c w ten sposób, i¿ nauka o celach ma³¿eñstwa nie zaczê³a siê wraz z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 r., lecz
nale¿a³a do wczeniejszej tradycji nauczania kocielnego16. Jednak doæ jednoznacznie zrywa z tym, co tylko tradycyjne w rozumieniu ma³¿eñstwa, wysuwaj¹c na pierwszy plan element wymieniany ju¿ kiedy jednoznacznie
w Katechizmie Soboru Trydenckiego, ale póniej prawie zupe³nie zapomniany. Chodzi o specyficzny dla ma³¿eñstwa rodzaj mi³oci zwany w ³acinie encykliki najpierw amor, a potem caritas17. Nie zauwa¿ono wówczas jednak
tego nowatorstwa, choæ Pius XI opisuje mi³oæ jako zasadê daj¹c¹ ¿ycie ma³¿eñstwu, któr¹ maj¹ byæ nasycone wszystkie akty ¿ycia ma³¿eñskiego18. Pius
XI zdaje siê nawi¹zywaæ do koncepcji mi³oci przedstawionej przez Dietricha von Hildebranda, wybitnego niemieckiego fenomenologa (1889-1977)
w dziele Die Ehe (1928 r.). Mi³oæ jawi siê tu jako co fundamentalnego
i zasadniczego w ma³¿eñskiej wspólnocie osób. Nie jest ona dodatkiem do
ma³¿eñstwa. Przeciwnie staje siê nieodzownym spoiwem integruj¹cym ca³e
ma³¿eñskie ¿ycie. Encyklika Casti connubii podkrela wiêc zdecydowanie, ¿e
Por. Leon XIII, Arcanum Divinae Sapientiae, n. 26.
Por. T. Mackin, What is , dz. cyt., s. 198.
15
Por. tam¿e, s. 203.
16
Odebraæ komu przyrodzone i pierwotne prawo do zawarcia ma³¿eñstwa lub ograniczyæ
w jakikolwiek sposób istotne przeznaczenie ma³¿eñstwa, powag¹ Bo¿¹ na pocz¹tku ustanowione:
Ronijcie i mnó¿cie siê, nie wolno ¿adnemu ludzkiemu prawu, Pius XI, Casti conubii, Roma 1930,
s. 105.
17
Por. T. Mackin, What is , dz. cyt., s. 217.
18
Por. Pius XI, Casti connubii, s. 109, (wersja pol.: Chrzecijanin w wiecie 18 (1986)
nr 1-2, s. 102-142).
13
14
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definicja ma³¿eñstwa zawarta w prawie kanonicznym nie wyczerpuje wszystkiego, co jest do powiedzenia na temat ma³¿eñstwa. St¹d to istotne dopowiedzenie, i¿ wzajemne wewnêtrzne kszta³towanie siê ma³¿onków, ten wytrwa³y
wysi³ek ich do udoskonalania siê, mo¿na, jak uczy Katechizm Rzymski, nazwaæ z bezwzglêdn¹ s³usznoci¹ najwa¿niejszym czynnikiem i celem ma³¿eñstwa19.
Niestety próba bardziej personalistycznego ujêcia teologii ma³¿eñstwa,
jak¹ podj¹³ Pius XI pisz¹c encyklikê Casti connubii nie powiod³a siê. Na skutek napiêcia i dyskusji jak¹ wywo³a³a encyklika wokó³ teologii ma³¿eñstwa
m. in. za spraw¹ H. Domsa i innych personalistów, dosz³o do bardziej restrykcyjnego spojrzenia na ma³¿eñstwo20. W tym kontekcie warto pamiêtaæ,
i¿ w latach trzydziestych XX wieku poszerzy³a siê wiedza na temat ma³¿eñstwa, g³ównie dziêki osi¹gniêciom psychologii. Wiêcej uwagi zaczêto zwracaæ na relacje miêdzy mê¿em i ¿on¹, a teologowie coraz odwa¿niej mówili
o ró¿nicy miêdzy znaczeniem, a celem ma³¿eñstwa. To wszystko spowodowa³o, i¿ doktryna Kocio³a dotycz¹ca ma³¿eñstwa nie by³a dobrze przyjmowana w tym czasie w wiecie  z jednej strony nie by³a dok³adnie znana21,
a z drugiej  zepchniêta do roli apologetycznej, posiada³a, si³¹ rzeczy, charakter nieco negatywny i bardziej zachowawczy22.

II. POSOBOROWE SPOJRZENIE NA MI£OÆ MA£¯EÑSK¥
Zagadnienie mi³oci ma³¿eñskiej domaga³o siê wiêc nowego spojrzenia
i uwolnienia od terminów i koncepcji, które istnia³y od wieków, ale nie zaPius XI, Casti connubii, s. 109-110.
Da³o siê to zauwa¿yæ w przemówieniu Piusa XII wyg³oszonym 29 padziernika 1951 r. do
uczestniczek Kongresu W³oskiej Katolickiej Unii Po³o¿nych. Papie¿ mówi³ wówczas: Ma³¿eñstwo
jako instytucja naturalna, na mocy woli Stwórcy ma jako cel pierwszorzêdny i istotny nie doskonalenie osobiste ma³¿onków, ale rodzenie i wychowanie nowego ¿ycia. Inne cele, chocia¿ tak¿e zamierzone przez naturê, nie s¹ równorzêdne celowi pierwszorzêdnemu [ ], ale raczej s¹ mu istotnie podporz¹dkowane, Pius XII, Przemówienie do uczestniczek Kongresu W³oskiej Katolickiej Unii
Po³o¿nych, 29.X.1951, Acta Apostolicae Sedis 42 (1951), s. 835n.
21
Doms twierdzi³, ¿e dla wielu wiernych by³o zaskoczeniem, i¿ akcentowanie w ma³¿eñstwie
wspólnoty bardziej, ni¿ jedynie instytucji s³u¿¹cej p³odzeniu i wychowaniu dzieci, by³o przez wieki czêci¹ nauczania Kocio³a katolickiego, por. H. Doms, The Meaning of Marriage, London 1939,
s. XVI.
22
To w³anie Dietrich von Hildebrand jako pierwszy wyranie po³¹czy³ akt seksualny w ma³¿eñstwie z mi³oci¹, wprowadzaj¹c rozró¿nienie miêdzy mi³oci¹, jako znaczeniem ma³¿eñstwa,
a prokreacj¹, jako jego celem. Charakteryzowa³ ma³¿eñstwo jako wspólnotê mi³oci, która znajduje swój cel w prokreacji, Por. D. von Hildebrand, Marriage: The Mystery of Faithful Love, Manchester NH 1991.
19
20
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wsze ukazywa³y piêkno i wartoæ wspólnoty ma³¿eñskiej. Próbê tak¹ podj¹³
Sobór Watykañski II. Owocem soborowej refleksji dotycz¹cej ma³¿eñstwa
chrzecijañskiego jest czêæ konstytucji pastoralnej Gaudium et spes23. Ojcowie soborowi, akcentuj¹c pojêcie zwi¹zek ukazali nowy, osobowy obraz ma³¿eñstwa24 okrelaj¹c je jako wspólnotê osobow¹, zjednoczenie dwóch osób 
mê¿czyzny i kobiety25. Najbardziej charakterystycznym elementem tego
zwi¹zku jest mi³oæ ma³¿onków. Osobowa wspólnota rodz¹ca siê poprzez
zawarcie przymierza, jest g³êbok¹ wspólnot¹ ¿ycia i mi³oci26, w której wyj¹tkow¹ rolê odgrywa mi³oæ  nie mo¿na jej niczym zast¹piæ, gdy¿ jest ona
najistotniejszym elementem sk³adowym ma³¿eñstwa.
Tak wiêc Gaudium et spes stanowi fundament obowi¹zuj¹cej dzi katolickiej nauki na temat ma³¿eñstwa. Po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie Kocio³a ma³¿eñstwo zosta³o przedstawione nie jako zwi¹zek mê¿czyzny
i kobiety, którego celem jest rodzenie dzieci, lecz który w swojej istocie jest
wspólnot¹ ¿ycia i mi³oci. Ojcowie Soboru zinterpretowali ma³¿eñstwo jako
bezwarunkowy i nierozerwalny osobowy zwi¹zek mi³oci, którego p³odnoæ
zawiera siê (w równym stopniu) w umocnieniu wzajemnej mi³oci oraz
w powo³ywaniu do ¿ycia i wychowywaniu potomstwa. W tych dwóch aspektach dostrze¿ono dwa jednakowo wa¿ne elementy ma³¿eñstwa. Ma³¿eñstwu
nadano nowy, osobowy fundament, oczywicie bez pomniejszania znaczenia
prokreacji. Ojcowie Soboru wskazali, ¿e prokreacja jest konsekwencj¹ daru
mi³oci ma³¿eñskiej, jaki sk³adaj¹ sobie ma³¿onkowie i tym samym istotnym
elementem ma³¿eñstwa. Nie jest ona jednak czym, co tylko legitymuje ma³¿eñstwo czy te¿ stanowi jego pierwszorzêdny cel. W ten sposób uda³o siê
po³¹czyæ dwie elementarne, tradycyjne linie ma³¿eñstwa, w jeden wspólny
obraz osobowej, p³odnej mi³oci.
Tak wiêc w posoborowym ujêciu mi³oæ staje siê rzeczywistoci¹ integruj¹c¹ w sposób szczególny wszystkie wymiary ¿ycia ma³¿eñskiego i przewy¿23
Ostateczna wersja tego dokumentu zosta³a przyjêta na 9 publicznej sesji Soboru Watykañskiego II, w dniu 7 grudnia 1965 r., w g³osowaniu, w którym 2309 Ojców opowiedzia³o siê za,
75 przeciw, przy 10 g³osach niewa¿nych. Tego dnia Pawe³ VI podpisa³ konstytucjê i poleci³ j¹
og³osiæ. Dok³adn¹ historiê powstania tego dokumentu, zob. J. Majka, Geneza i charakterystyka
konstytucji Gaudium et spes, Zeszyty Naukowe KUL, X (1967) z. 4 (40) s. 33-42. Por. B. Haering, Einleitung und Kommentar zum ersten Kapitel des zweiten Teils der Pastoralkonstitution
über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et spes [w:] Lexikon für Theologie und Kirche,
red. J. Höfer, K. Rahner, Das Zweite Vatikanische Konzil III, Freiburg im Br. 1968. s. 429.
24
Por. KDK 48.
25
Ju¿ w p. 12 Gaudium et spes Ojcowie Soboru, omawiaj¹c godnoæ osoby ludzkiej stworzonej jako mê¿czyzna i kobieta, zauwa¿yli, ¿e zwi¹zek miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹ tworzy pierwsz¹
formê wspólnoty osób.
26
Por. KDK 48.
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sza sk³onnoæ erotyczn¹, która nastawiona egoistycznie doæ szybko zanika27.
Mi³oæ staje siê ma³¿eñskim prawem. Jest niepodzielna i osobowa, ukazuje
jednakow¹ godnoæ kobiety i mê¿czyzny, pozostaje cia³em i duchem nierozerwalnie wierna na dobre i z³e, st¹d obce s¹ jej cudzo³óstwo i rozwód28. Mi³oæ
pe³na powiêcenia i ca³kowicie bezinteresowna przyczynia siê do doskona³oci
ma³¿onków, jest drog¹ do Boga i znakiem mi³oci Chrystusa. Bezinteresowna
mi³oæ ma³¿eñska w sposób szczególny zostaje wyra¿ona i urzeczywistniona
w sakramencie ma³¿eñstwa. Dokonana w ludzki sposób, ukazuje akt ma³¿eñski
jako wzajemne oddanie siê ma³¿onków i drogê do pog³êbiania ich mi³oci; cechuje j¹ tak¿e moralna godnoæ. Nie oznacza to jednak, ¿e wspó³¿ycie seksualne nie nale¿y do jej istoty  wrêcz przeciwnie.
Nauczanie Kocio³a na temat ma³¿eñstwa i rodziny najpe³niej omawia
adhortacja Jana Paw³a II Familiaris consortio, wydana 22 listopada 1981 r.
Autor nazwa³ dokument sum¹ nauczania Kocio³a na temat ¿ycia, zadañ,
odpowiedzialnoci i misji ma³¿eñstwa i rodziny w wiecie wspó³czesnym (odnaleæ przypis w FC). Uderza jej nowy, ludzki jêzyk  bardziej pastoralny
ni¿ prawny czy naukowy oraz wyranie personalistyczne podejcie do ma³¿eñstwa. Ma³¿eñstwo jest ukazane jako wspólnota osób, powo³ana przez mi³oæ i bêd¹ca na us³ugach ¿ycia. Zasadniczym novum jest dog³êbnoæ,
z jak¹ uda³o siê pokazaæ, jak ró¿ne w³aciwoci i przymioty ma³¿eñstwa p³yn¹ od samej rzeczywistoci osoby i jej wewnêtrznego powo³ania do mi³oci.
Pozwala to pog³êbiæ personalistyczne pojecie mi³oci ma³¿eñskiej, tak wa¿ne
ju¿ w konstytucji Gaudium et spes. Ponadto dostrze¿enie prawdy o stworzeniu cz³owieka na obraz i podobieñstwo Bo¿e oraz odniesienie tej prawdy do
Boga, który jest Mi³oci¹, nadaje tradycyjnemu nauczaniu Kocio³a na temat
mi³oci ma³¿eñskiej niezwyk³¹ atrakcyjnoæ. Pochodzenie mi³oci ma³¿eñskiej, która jest zarówno wierna jak i wy³¹czna oraz zjednoczenie w ma³¿eñstwie, wyp³ywaj¹ z tego, ¿e ma³¿onkowie zostali stworzeni na obraz Boga:
Bóg stworzy³ cz³owieka na swój obraz i podobieñstwo; powo³uj¹c go do istnienia z mi³oci, powo³a³ go jednoczenie do mi³oci. Bóg jest mi³oci¹
i w samym sobie prze¿ywa tajemnicê osobowej komunii mi³oci. Stwarzaj¹c
cz³owieka na swój obraz i nieustannie podtrzymuj¹c go w istnieniu, Bóg wpisuje w cz³owieczeñstwo mê¿czyzny i kobiety powo³anie, a wiêc zdolnoæ i odpowiedzialnoæ za mi³oæ i wspólnotê. Mi³oæ jest zatem podstawowym i wrodzonym powo³aniem ka¿dej istoty ludzkiej29. Jan Pawe³ II postrzega mi³oæ,
jako nieodzowny fundament budowania szeroko pojêtej jednoci ma³¿eñskiej:
27
28
29

Por. KDK 48.
Tam¿e.
FC 11.
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Cz³owiek jako duch ucieleniony, czyli dusza, która siê wyra¿a poprzez cia³o
i cia³o formowane przez niemiertelnego ducha, powo³any jest do mi³oci
w tej w³anie swojej zjednoczonej ca³oci. Mi³oæ obejmuje równie¿ cia³o
ludzkie, a cia³o uczestniczy w mi³oci duchowej30.
Takie integralne spojrzenie na mi³oæ ma³¿eñsk¹ ma swoje konkretne konsekwencje. W nastêpstwie tego p³ciowoæ, poprzez któr¹ mê¿czyzna i kobieta
oddaj¹ siê sobie wzajemnie we w³aciwych i wy³¹cznych aktach ma³¿eñskich,
nie jest bynajmniej zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy samej wewnêtrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej. Urzeczywistnia siê ona w sposób
prawdziwie ludzki tylko wtedy, gdy stanowi integraln¹ czêæ mi³oci, któr¹
mê¿czyzna i kobieta wi¹¿¹ siê ze sob¹ a¿ do mierci. Ca³kowity dar z cia³a
by³by zak³amaniem, jeliby nie by³ znakiem i owocem pe³nego oddania osobowego, w którym jest obecna ca³a osoba, równie¿ w swym wymiarze doczesnym31.
Zaakceptowanie przez ma³¿onków mi³oci jako fundamentu ich wzajemnej komunii prowadzi ku dobru ca³ej osoby. Mi³oæ ma³¿eñska, która jest
ws³uchiwaniem siê w obiektywny sens wartoci i jest pójciem za ich g³osem
(przypis) oraz owocuje w zdolnoci do zatracania siebie samego i ca³kowitym oddaniu siê drugiej osobie32, zdaniem Jana Paw³a II stanowi tak¿e konieczny warunek harmonijnego rozwoju wspólnoty ma³¿eñskiej. Stad te¿,
w Familiaris consortio papie¿ pisze: jedynym miejscem umo¿liwiaj¹cym takie oddanie w ca³ej swej prawdzie jest ma³¿eñstwo, czyli przymierze mi³oci
ma³¿eñskiej lub wiadomy i wolny wybór, poprzez który mê¿czyzna i kobieta
przyjmuj¹ wewnêtrzn¹ wspólnotê ¿ycia i mi³oci, zamierzon¹ przez samego
Boga, która jedynie w tym wietle objawia swoje prawdziwe znaczenie33.
Widzimy zatem, ¿e posoborowa teologia ukazuje mi³oæ ma³¿eñsk¹
w szerokiej perspektywie. Liczne dokumenty Urzêdu Nauczycielskiego Kocio³a, szczególnie za nauczanie Jana Paw³a II stanowi¹ oczywisty znak nowego mylenia i odkrywania tego, co prawdziwe i piêkne we wspólnocie ma³¿eñskiej. Potwierdzeniem takiego kierunku w nauczaniu Kocio³a jest tak¿e
wizja mi³oci ukazana w encyklice Deus caritas est.
Tam¿e.
Tam¿e.
32
Por. D. von Hildebrand, Przemienienie w Chrystusie, Kraków 1981, s. 348. Nieodzownoæ
postawy zaparcia siê samego siebie dobrze ilustruj¹ nastêpuj¹ce s³owa kardyna³a J. H. Newmana:
Chyba nie zdo³a³oby siê znaleæ dwóch osób, choæby nie wiem jak z¿ytych, nie wiem jak kongenialnie pokrewnych w gustach i s¹dach, pragn¹cych byæ jednym sercem i dusz¹, które nie by³yby zmuszone wyrzec siê wiele z tego, co lubi¹, czego pragn¹, je¿eli maj¹ szczêliwie ¿yæ razem, J.H.
Newman, Idea uniwersytetu, wyk³ad 2.
33
FC 11.
30
31
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III. EROS I AGAPE WED£UG BENEDYKTA XVI
Papie¿ stara siê ukazaæ koncepcjê mi³oci chrzecijañskiej w kontekcie
 na tle rozumienia mi³oci w epoce staro¿ytnej, w kulturze greckiej i biblijnej. Mi³oæ pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹ staro¿ytna Grecja nazywa³a erosem34 i wi¹za³a go z bosk¹ si³¹, jako form¹ zjednoczenia z bóstwem. Stary
Testament przeciwstawia³ siê tej formie religii z najwiêksz¹ stanowczoci¹
i zwalcza³ j¹ jako perwersjê religijnoci. St¹d grecka wersja Starego Testamentu jedynie dwukrotnie u¿ywa s³owa eros. Nowy Testament nigdy go nie
stosuje, natomiast sporód trzech greckich s³ów u¿ywanych na okrelenie mi³oci (eros, philia i agape)  pisma nowotestamentowe u¿ywaj¹ terminu: agape. Pominiêcie s³owa eros, a wyakcentowanie agape w odniesieniu do ludzkiej mi³oci  stanowi swoist¹ nowoæ wniesion¹ przez chrzecijañstwo.
Takie ujecie spowodowa³o, poczynaj¹c od czasów Owiecenia, krytykê chrzecijañskiej koncepcji mi³oci i zarzuty, i¿ jest ona wroga ludzkiej cielesnoci
oraz ¿e zniszczy³a mi³oæ zmys³ow¹. Najgorêtszym krytykiem takiego ujmowania rzeczywistoci by³ F. Nietzsche, który uwa¿a³, i¿ chrzecijañstwo da³o
erosowi truciznê do picia i w ten sposób zepsu³o to, co w ¿yciu najpiêkniejsze35. Benedykt XVI przyznaje, ¿e w historii istnia³y wród chrzecijan tendencje wrogie cielesnoci36, jednak nie wyp³ywa³y one z jego istoty, lecz by³y
raczej zniekszta³ceniem mi³oci, której naucza³ Jezus.
Chocia¿ papie¿ podkrela ró¿nice pomiêdzy greckim erosem a nowotestamentaln¹ agape, to jednak poszukuje tak¿e tego, co ³¹czy erosa z mi³oci¹
g³oszon¹ przez chrzecijan. Mi³oæ erotyczna obiecuje co rajskiego, chce
wprowadziæ w rzeczywistoæ nieskoñczon¹, wieczn¹. Spe³nienie jednak tej
obietnicy mi³oci mo¿liwe jest dopiero wówczas, gdy po³¹cz¹ siê w jedno
eros i agape. Nie mo¿na wiêc odrzuciæ cia³a i mi³oci zmys³owej. Mi³oæ
duchowa, gardz¹c cia³em, przestaje byæ mi³oci¹. Z drugiej jednak strony, nie
mo¿na odrzucaæ ducha, gloryfikuj¹c samo cia³o, bo mi³oæ traci swój boski
i wieczny horyzont.
Wed³ug papie¿a mi³oæ potrzebuje wiêc jednoci cia³a i ducha. By sta³o
siê to mo¿liwe, eros przejæ musi drogê oczyszczenia, które dokonuje siê na
drodze wyrzeczenia. Nie jest to odrzuceniem erosu, jego otruciem, lecz jego

34
Eros jako boska si³a by³ wi¹zany przede wszystkim z szaleñstwem, opanowaniem rozumu
i ekstatycznym upojeniem. W p³aszczynie religijnej wi¹za³o siê to przede wszystkim z kultem
p³odnoci, do którego przynale¿a³ wiêty nierz¹d, który kwit³ w licznych wi¹tyniach.
35
Por. DCE 3.
36
Dzisiaj nierzadko zarzuca siê chrzecijañstwu, ¿e w przesz³oci by³o przeciwnikiem cielesnoci; faktycznie, tendencje tego rodzaju zawsze by³y, DCE 5.
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uzdrowieniem w perspektywie jego prawdziwej wielkoci37. Dopiero wówczas
cz³owiek staje siê naprawdê sob¹, gdy¿ cia³o i dusza odnajduj¹ siê w wewnêtrznej jednoci. Papie¿ przypomina, ¿e kocha nie sama dusza ani samo
cia³o38: kocha, cz³owiek, osoba, która kocha jako stworzenie jednostkowe z³o¿one z cia³a i duszy. Jedynie wówczas, kiedy obydwa wymiary stapiaj¹ siê
naprawdê w jedn¹ ca³oæ, cz³owiek staje siê w pe³ni sob¹. Tylko w ten sposób
mi³oæ  eros  mo¿e dojrzewaæ, osi¹gaj¹c swoj¹ prawdziw¹ wielkoæ39.
Niestety, dzisiejszy wiat nie zawsze zauwa¿a i promuje prawdê o cz³owieku i jego mi³oci. Szczególnie przekaz medialny czêsto zniekszta³ca antropologiê, a tym samym i obraz ludzkiej mi³oci. Mamy do czynienia ze
swoist¹ gloryfikacj¹ jedynie cia³a  eros sprowadzony do seksu staje siê towarem, zwyk³¹ rzecz¹, któr¹ mo¿na kupiæ i sprzedaæ. Cia³o i seksualnoæ to
jedynie materialna czêæ cz³owieka, któr¹ mo¿e on w sposób instrumentalny
i wyrachowany wykorzystaæ, nie licz¹c siê z ¿adn¹ aksjologi¹, wy³¹czaj¹c j¹
z obszaru swojej wolnoci. W rzeczywistoci znajdujemy siê w obliczu degradacji cia³a ludzkiego, które ju¿ nie jest zintegrowane z ca³¹ wolnoci¹ naszego istnienia, nie jest ju¿ ¿ywym wyrazem ca³oci naszego bytu, lecz jest jakby
odrzucone w dziedzinê czysto biologiczn¹40.
Mi³oæ zmys³owa, niepewna, poszukuj¹ca jedynie wra¿eñ, osi¹ga dojrza³oæ dopiero, gdy staje siê odkryciem drugiego cz³owieka. Wtedy ta sama erotyczna mi³oæ, wczeniej nastawiona na siebie, zaczyna poszukiwaæ dobra
osoby ukochanej. Namiêtnoæ staje siê trosk¹, a ¿ywio³ przyjemnoci otwartym sercem chêtnym do ofiary. Mi³oæ nie szuka ju¿ samej siebie, zanurzenia
w upojeniu szczêciem; poszukuje dobra osoby ukochanej: staje siê wyrzeczeniem, jest gotowa do powiêceñ, co wiêcej, poszukuje ich41. W ten sposób eros
i agape ujawniaj¹ sw¹ wewnêtrzn¹ spójnoæ. Nie trzeba ju¿ przeciwstawiaæ
ich sobie, bo one w sobie znajduj¹ dope³nienie, a osierocone gin¹ w fa³szywym spirytualizmie lub ja³owym erotyzmie42.
Mi³oæ, która d¹¿y do wzajemnego przenikania siê erosa i agape stanowi
novum chrzecijañskiego przes³ania (na tle kultury niechrzecijañskiej, szczególnie greckiej) i odgrywa istotn¹, integruj¹c¹ rolê we wspólnocie ma³¿eñskiej. O takiej w³anie mi³oci mówi Objawienie. W biblijnym przekazie
Tam¿e.
Epikurejczyk Gassendi pozdrawia³ ¿artobliwie Kartezjusza: O duszo!, a Kartezjusz odpowiada³: O cia³o!, por. Descartes, Euvres, Paris 1824, s. 95nn.
39
DCE 5.
40
Tam¿e.
41
Tam¿e, 6.
42
Tam¿e, 5,6,7.
37
38
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obecna jest myl, i¿ cz³owiek jest samotny i w jaki sposób niekompletny.
D¹¿y wiêc do znalezienia w drugim dope³nienia swej ca³oci. Zjednoczenie
mê¿czyzny i kobiety staje siê rozwi¹zaniem dramatu rozdarcia. Zapowiada je
proroctwo dotycz¹ce Adama: Dlatego to mê¿czyzna opuszcza ojca swego
i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze sw¹ ¿on¹ tak cile, ¿e staj¹ siê jednym cia³em
(Rdz 2,24). Jedynie razem, odnajduj¹c siebie we wzajemnym dope³nieniu, zachowuj¹c jednoczenie swoj¹ indywidualnoæ i niepowtarzalnoæ43, mog¹ staæ
siê szczêliwi44.
Ró¿nica p³ci jest zorientowana na wspólnotê i na p³odnoæ. Dlatego jest
te¿ nakierowana na dope³nienie siê z punktu widzenia anatomicznego, psychologicznego i duchowego. Historia ka¿dego cz³owieka jest tajemniczym
splotem obrazów mêskoci i kobiecoci, jakie przej¹³ on ze swego otoczenia
pod wp³ywem modeli kulturowych, dowiadczenia oraz uwiadomionych
i nieuwiadomionych wartoci. P³eæ ludzka, wychodz¹c od dope³nienia siê bycia mê¿czyzn¹ i bycia kobiet¹, realizuje siê w relacji wzajemnoci, która oznacza odkrycie i uznanie darów w³aciwych p³ci przeciwnej. Nie mo¿na stwierdziæ, co jest w³aciwe jednej, a co drugiej w sensie absolutnym, ale nie mo¿na te¿ zaprzeczyæ istnieniu ró¿nic, które, wychodz¹c od struktury biologicznej,
cechuj¹ mêskoæ i kobiecoæ. Zró¿nicowanie p³ciowe staje siê okazj¹ do wzrostu i do dojrzewania we wzajemnej mi³oci i w otwartoci na innego w sensie
absolutnym, jakim jest sam Bóg. Oznacza to, ¿e przez p³eæ osoba odsy³a do
Osoby45.
Mi³oæ w konsekwencji szuka, jak pisze Benedykt XVI, definitywnoci,
w sensie wy³¹cznoci (tylko ta jedyna osoba) i w sensie na zawsze46. Takie
oczekiwania ze strony mi³oci s¹ konsekwencj¹ faktu, i¿ mi³oæ obejmuje
ca³oæ ludzkiej egzystencji w ka¿dym jej wymiarze, tak¿e w wymiarze czasu
i ukierunkowana jest ostatecznie na wiecznoæ. Wed³ug papie¿a, mi³oæ jest
ekstaz¹, ale nie w sensie chwili upojenia, lecz jako droga wyzwolenia, wychodzenia z w³asnego ja, egoizmu, zamkniêcia i izolacji. Mi³oæ zaczyna
byæ rozumiana jako zdolnoæ stawania siê darem na rzecz drugiej, ukochanej
43
Por. T. Styczeñ, Istota wiêzi ma³¿eñskiej w perspektywie filozoficzno-teologicznej [w:] Dar
cia³a  darem osoby. O przemilczanym wymiarze kryzysu wiêzi ma³¿eñskiej, red. P. lêczek, Biblioteka etosu nr 9, Lublin 2005, s. 39-55.
44
Biblijny przekaz dotycz¹cy ma³¿eñskiej jednoci Benedykt XVI ilustruje mitem opowiedzianym przez Platona, wed³ug którego cz³owiek pierwotnie mia³ kszta³t kuli, co oznacza, ¿e sam
w sobie by³ kompletny i samowystarczalny. Ale karz¹c go za pychê Zeus go przepo³owi³, i teraz
nieustannie poszukuje swej drugiej po³owy i d¹¿y ku niej, aby odzyskaæ pe³niê, por. Platon, Uczta,
XIV-XV, 189c-192d; por. DCE 11.
45
C. Giuliodori, Gesu: lumanita esemplare [w:] Marchio e femmina li creo, La Giuntina 1996,
s. 21-22.
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osoby. Pozwala odnaleæ cz³owiekowi samego siebie, najg³êbszy sens swojej
egzystencji, a tak¿e odkryæ Boga, który w tajemnicy wywy¿szenia Chrystusa
na krzy¿u, dope³ni³ dzie³a zbawienia i objawi³ prawdziw¹ mi³oæ.
Taka mi³oæ ma swoje ród³o jedynie w Bogu. Bóg jedyny, w którego
wierzy Izrael, mi³uje osobicie. Jest to mi³oæ wybrania. Mi³oæ namiêtna,
wierna, bezinteresowna, darmowa i przebaczaj¹ca, ukazana w Biblii u proroka Ozeasza i Ezechiela za pomoc¹ metafory narzeczeñstwa i ma³¿eñstwa. Jest
to mi³oæ, która mo¿e byæ okrelona bez w¹tpienia jako eros, która jest jednak równoczenie tak¿e agape. Jednak w Chrystusie obraz zalubin Boga
z Izraelem staje siê rzeczywistoci¹ w sposób wczeniej niepojêty: to, co by³o
przebywaniem przed Bogiem, teraz poprzez udzia³ w Ofierze Jezusa, uczestnictwo w Jego Ciele i Jego Krwi, staje siê zjednoczeniem47. Mistyka tego
sakramentu ma wiêc charakter spo³eczny. Zjednoczenie z Chrystusem w Eucharystii jest jednoczenie wezwaniem do komunii z wszystkimi, którzy ju¿
stali siê lub stan¹ siê Jego48. To pozwala zrozumieæ, dlaczego agape u¿ywane jest teraz tak¿e w odniesieniu do Eucharystii. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e Jezus przyszed³, aby Jego ¿ycie  podobnie jak chleb  by³o wydane, czyli z³amane. A tym samym, ¿eby powiedzieæ ka¿demu z nas: bierz i jedz ten ³amany chleb, który jest moim Cia³em, aby w tobie zaistnia³a podobna logika
i dynamika ¿ycia. Tobie te¿ jest potrzebne to z³amanie, aby móg³ wyjæ
z niewoli siebie i zacz¹³ dawaæ siebie blinim. Tak wiêc, Eucharystia (Agape)
uzdalnia do ¿ycia w komunii z drugim, daj¹c mu moc do bycia w jednoci
nie na zasadzie wzajemnoci, lecz dziêki logice przebaczenia49.
Nie ulega wiêc w¹tpliwoci, i¿ przedstawiona koncepcja mi³oci wyranie uwypukla jej unifikuj¹c¹, integruj¹c¹ rolê tak¿e w ¿yciu ma³¿eñskim.
Obejmuje ona dobro ca³ej osoby ludzkiej. Zawiera oczywicie poci¹g erotyczny, ale zdecydowanie wykracza poza niego. Pragnie ofiarowaæ nie tylko cia³o, ale ca³¹ osobê. Tak rozumiana mi³oæ najpe³niej odpowiada najg³êbszym
ludzkim potrzebom. Nie sprowadza siê tylko do seksualnoci na poziomie
genitaliów, ale obejmuje gotowoæ do tworzenia wspólnoty, przechodzenia od
jestem z tob¹ do jestem dla ciebie. Ta mi³oæ, jako uczucie specyficznie
ludzkie, kierowana w sposób wolny przez osobê ku osobie, obejmuje dobro
ca³ego cz³owieka i dlatego mo¿e uzewnêtrzniaæ siê w ekspresji cia³a i ducha
oraz uszlachetniaæ oba jako szczególne znaki przyjani ma³¿eñskiej. Taka
Por. DCE 6.
Tam¿e, 13.
48
Por. tam¿e, 14.
49
Por. Z. Kiernikowski, Eucharystia w ¿yciu i misji Kocio³a. Materia³y do pracy na Rok
Eucharystii, Siedlce 2005, s. 9.
46
47
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mi³oæ, ³¹cz¹ca w sobie wartoci ludzkie i Boskie, prowadzi ma³¿onków ku
wolnemu i wzajemnemu darowi z samych siebie, potwierdzonemu zarówno
delikatnoci¹ uczuæ, jak i czynem, i przenika ca³e ich ¿ycie. Jest te¿ zdolna
daleko przewy¿szyæ czysto erotyczn¹ sk³onnoæ, która nastawiona egoistycznie doæ szybko i ¿a³onie zanika50.
W takim ujêciu mi³oæ nie jest wiêc tylko uczuciem czy te¿ spontanicznym poruszeniem duszy. Staje siê wzajemnym darem, który obejmuje wprawdzie wymiar seksualny, ale go przerasta. Wezwanie do mi³oci realizuje siê
wiêc wraz z dojrza³oci¹ osoby, przez uznanie wartoci p³ci, a zw³aszcza przez
integracjê tego wymiaru i spojrzenie na seksualnoæ w kontekcie wszystkich
wartoci, jakie sk³adaj¹ siê na istotê ludzk¹. Zwi¹zek ten jest tak cis³y, ¿e
w przypadku kiedy cielesnoæ i p³eæ drugiej osoby nie s¹ w pe³ni przyjête,
trzeba zastanowiæ siê nad sensem samego zwi¹zku ma³¿eñskiego. Nie mo¿e
byæ bowiem pe³nej mi³oci do wspó³ma³¿onka, jeli nie obejmuje ona tak¿e
jego cia³a. Takie ujecie bliskie jest zreszt¹ nauczaniu ca³ego posoborowego
Magisterium. W dokumencie Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego czytamy m. in.: Kobieta i mê¿czyzna stanowi¹ dwa sposoby, wed³ug których cz³owiek jako stworzenie realizuje swój okrelony udzia³ w Bycie Boskim: S¹ stworzeni na obraz i podobieñstwo Boga i realizuj¹ to powo³anie nie tylko jako
odrêbne osoby, ale tak¿e jako para, wspólnota mi³oci. Ukierunkowani na
zjednoczenie i p³odnoæ, mê¿czyzna i kobieta polubieni, uczestnicz¹ w mi³oci stwórczej Boga, prze¿ywaj¹c wspólnotê z Nim poprzez drug¹ osobê51.
Unifikuj¹ca rola mi³oci w ¿yciu ma³¿eñskim, wyranie promowana przez
Benedykta XVI odnosi siê wiêc do wszystkich sfer ¿ycia ma³¿onków, nie
wy³¹czaj¹c prokreacji. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e warunkiem sine qua non
prokreacji jest ca³kowite, osobowe zjednoczenie ma³¿onków. Cia³o o tyle,
o ile jest seksualne, wyra¿a powo³anie cz³owieka do wzajemnoci, to znaczy
do mi³oci i wzajemnego daru z samego siebie. Cia³o wreszcie wzywa mê¿czyznê i kobietê do spe³nienia ich podstawowego powo³ania do p³odnoci52. ¯adne
ziemskie dowiadczenie nie jest wspanialsze ni¿ jednoæ dusz, umys³ów, serc
i cia³ w ma³¿eñstwie. Takie wyj¹tkowe dowiadczenie, mo¿liwe tylko w zwi¹zku ma³¿eñskim jest w jakim sensie pozosta³oci¹ ziemskiego raju53.
Mi³oæ miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹ jest, w ujêciu Benedykta XVI, czym,
co zdecydowanie wykracza poza wymiar ludzki i doczesny, gdy¿ otwiera siê
Por. KDK 49.
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej mi³oci, Rzym 1983, nr 26.
52
Tam¿e, nr 24.
53
Por. A. von Hildebrand, Jak kochaæ po lubie?, Poznañ 2000, s. 10.
50
51
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na niemo¿liwe do objêcia horyzonty wiecznoci i nieskoñczonoci. Bóg
uwiêcaj¹c ten zwi¹zek i wynosz¹c go do godnoci sakramentu, wprowadza
dwoje ludzi w ¿ycie odnowione, oparte na ³asce. W ten sposób mi³oæ ma³¿onków prowadzi przez Boga, staj¹c siê znakiem trwa³ego i wznios³ego
zwi¹zku, jaki istnieje miêdzy Chrystusem i Kocio³em (por. Ef 5,21-33).
Otwarcie siê ma³¿onków na transcendencjê, którego konkretnym znakiem jest
sakrament ma³¿eñstwa, przyczynia siê do umocnienia mi³oci miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹. Taka mi³oæ mo¿e zajæ dalej, ni¿ pozwalaj¹ ludzkie si³y
i mo¿liwoci, dochowuj¹c wiernoci nawet w obliczu ma³ej i wielkiej zdrady,
daj¹c wszystko bezinteresownie, staj¹c siê darem i ofiar¹. W konkretnych sytuacjach ten, kto jest zdolny do takiej mi³oci, umie zawsze przyjmowaæ, nigdy nie zamykaj¹c drzwi, umie trwaæ nawet w samotnoci i opuszczeniu, umie
mieæ nadziejê i czekaæ54. Taka mi³oæ jest zdolna wznieæ siê na wy¿yny, przezwyciê¿yæ s³aboæ i kruchoæ. Mo¿e nawet powiêciæ siebie ze wiadomoci¹,
¿e taka postawa nigdy nie jest daremna, nawet gdy z ludzkiego punktu widzenia jest postrzegana jako pora¿ka. Ma³¿onkowie prze¿ywaj¹cy w takim
duchu swoje wzajemne relacje, staj¹ siê ma³ym, ale autentycznym Kocio³em
domowym55.
Zdolnoæ przekraczania samego siebie jest nie tylko jedn¹ z najg³êbszych
cech charakteryzuj¹cych cz³owieka, ale to ona w³anie nadaje mu jego charakter jako osobie. Szczególnie osobowy charakter cz³owieka jako podmiotu
wyra¿a siê bowiem w jego zdolnoci do przekraczania siebie56. Transcendentna natura cz³owieka umo¿liwia mu wejcie w sposób wolny w prawdziw¹
komuniê ¿ycia ze swoim Stwórc¹, udzielenie odpowiedzi na Bo¿e wezwanie
wpisane w jego istotê i w ca³y wiat wartoci. Cz³owiek jest wiadomy, ¿e
Bogu jest d³u¿ny pos³uszeñstwo i szacunek, bo taka jest sytuacja metafizyczna osoby ludzkiej: przypadkowe stworzenie, ca³kowicie zale¿ne od Boga
i zdolne dotrzeæ do Boga dziêki przekroczeniu i daniu samego siebie57. Cz³owiek ca³kowicie rozpoznaje siebie samego, niejako budzi siê tylko w mi³oci58 i jedynie w niej dociera do transcendencji, do której jest wezwany59.
Szczególnym wyrazem transcendencji osoby ludzkiej jest wiêc mi³oæ.

L. Pelamatti, Bolesna mi³oæ. Kiedy seksualnoæ dzieli ma³¿onków, Kraków 2005, s. 90.
Por. tam¿e.
56
Por. D. von Hildbrand,, Ethik, Gesammelte Werke t.II, Regensburg  Stuttgart 1971, s. 236.
57
Ten¿e, Humanity at the Crossroads, Thought, 23 (1948), s. 453.
58
W tym kontekcie warto przypomnieæ s³owa w. Augustyna, który powiedzia³, ¿e kochaj¹c
cz³owiek sam staje siê wart mi³oci, por. D. von Hildebrand, Man and Woman, Manchester, NH
1992, s. 31.
59
Por. tam¿e.
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55

UNIFIKUJ¥CA ROLA MI£OCI W ¯YCIU MA£¯EÑSKIM WED£UG BENEDYKTA XVI

95

W akcie mi³oci cz³owiek przekracza samego siebie, odpowiadaj¹c na donios³oæ, która spoczywa w ukochanej osobie60.
Wyrzeczenie siê siebie, dar z siebie, typowe dla ka¿dej prawdziwej mi³oci, zak³adaj¹ pe³n¹ wartoæ osoby kochanej, jej piêkno i drogocennoæ. Dowodz¹ te¿, ¿e druga osoba, w znaczeniu obiektywnym jest warta mi³oci.
Cz³owiek, który kocha, wychodzi ku wiatu wartoci w wiêkszym stopniu
i g³êbiej ni¿ w innych postaciach odpowiedzi na wartoæ61. Przekracza swój
egocentryzm, zdobywa wewnêtrzn¹ wolnoæ i dociera do g³êbi swojej osobowoci. Jego stosunek do wiata staje siê autentyczniejszy i g³êbszy62. Mo¿na
zatem powiedzieæ, ¿e mi³oæ jest aktem radykalnie transcendentnym63.
W mi³oci do drugiej osoby, dochodzi zatem do szczególnej z ni¹ solidarnoci, mówi¹c wspó³czesnym jêzykiem psychologii, swoistej empatii, której
konkretnym znakiem jest zdolnoæ do wspó³odczuwania tego, co prze¿ywa
druga osoba64. Taka postawa rodzi siê ze wiadomego podejcia do ukochanej osoby. Jest szczególn¹ odpowiedzi¹, której osoba kochaj¹ca udziela osobie kochanej, mo¿liw¹ jedynie dziêki posiadanej przez cz³owieka zdolnoci
do wyjcia poza samego siebie, reagowania (odpowiadania) na wartoæ drugiego cz³owieka i interesowania siê nim, dla jego w³asnego dobra65. Mówi¹c
inaczej, taka odpowied jest swoistym owocem mi³oci, zdobycz¹ mi³oci66.
Papie¿ Benedykt XVI pisze wiêc w swojej encyklice o Bogu bez odwo³ywania siê do abstrakcji  by kochaæ trzeba mi³oci dowiadczyæ i nie mo¿e to
byæ mi³oæ abstrakcyjna, pojêciowa, lecz ¿ywa  ludzka. Aby nie by³a ona
tylko karykatur¹, ma³¿onkowie powinni pamiêtaæ, i¿ jest ona królow¹ namiêtnoci i to najbogatsz¹, poniewa¿ bierze w posiadanie ca³¹ istotê ludzk¹, pocz¹wszy od najczystszych wierzcho³ków ¿ycia duchowego, a¿ po najbardziej
cielesne potrzeby. Dusza i cia³o s¹ jej nieod³¹cznymi elementami.
Nie musimy kochaæ swojego cia³a, aby martwiæ siê, gdy nas boli, bo i tak to czujemy. Ale
¿eby martwiæ siê bólem, który odczuwa druga osoba, musimy j¹ prawdziwie kochaæ, por. D. von
Hildebrand, Man and , dz. cyt., s. 10.
61
Por. D. von Hildebrand, Sittliche Grundhaltungen, t³um. E. Seredyñska, Regensburg 1969
[w:] Wobec wartoci, Poznañ 1982, s. 45.
62
Por. ten¿e, Man and , dz. cyt., s. 41.
63
Por. J. Galarowicz, W drodze do etyki odpowiedzialnoci, t. 1, Fenomenologiczna etyka
wartoci (Max Scheler  Nicolai Hartmann  Dietrich von Hildebrand), Kraków 1997, s. 283.
64
Np. twoje cierpienie jest moim cierpieniem, twoje szczêcie jest moim szczêciem, por.
D. von Hildebrand, Man and , dz. cyt., s. 10.
65
Por. tam¿e, s. 23.
66
Por. tam¿e, s. 10.
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Wydzia³ Teologiczny

Eucharystia uzdolnieniem do wype³nienia przykazania mi³oci.
Przes³anie encykliki Benedykta XVI Deus caritas est
Eucharist as a Capacity to Fulfill the Commandment of Love.
The Message of Benedict XVIs Encyclical Deus caritas est

Oczekiwano, ¿e encyklika Benedykta XVI Deus caritas est bêdzie programem nowego pontyfikatu. Nowoæ programowa papieskiego dokumentu
wyra¿a siê w teologicznym wydobyciu i ukazaniu serca moralnoci chrzecijañskiej jako pulsuj¹cego w samym Chrystusie. Encyklika jest skoncentrowana na samej istocie chrzecijañskiego ¿ycia i w rzeczywistoci sta³a siê programowym ogniwem ³¹cz¹cym nauczanie i pontyfikaty dwóch papie¿y: Jana
Paw³a II i Benedykta XVI. Wobec tego pierwszego mo¿e byæ podsumowuj¹cym echem pontyfikatu, dla drugiego wstêpem.
Benedykt XVI og³osi³ swoj¹ pierwsz¹ encyklikê 25 stycznia 2006 roku,
w wiêto Nawrócenia w. Paw³a, co w komentarzach nabra³o rangê symbolu.
W tym w³anie dniu, ju¿ od wielu lat, nastêpuje zamkniêcie tygodnia modlitw
o jednoæ chrzecijan. Papie¿ w tym dniu udaje siê do rzymskiej bazyliki w.
Paw³a za murami, aby przewodniczyæ modlitwom o jednoæ. Ranga symbolu
tego dnia tym bardziej jest wymowna, kiedy pamiêtamy, ¿e w³anie w tym
miejscu, w tym samym dniu 25 stycznia w 1959 roku, papie¿ Jan XXIII og³osi³ zwo³anie ekumenicznego Soboru Watykañskiego II.
Chocia¿ encyklika Deus caritas est nie podejmuje wprost zagadnienia jednoci, to jej przes³anie ma równie¿ g³êbokie znaczenie ekumeniczne, na co
zwróci³ uwagê sam Benedykt XVI 18 stycznia 2006 roku, podczas audiencji
generalnej: 25 stycznia zostanie w koñcu og³oszona moja pierwsza encyklika
pod znanym ju¿ tytu³em Deus caritas est, czyli Bóg jest mi³oci¹. Nie jest
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to temat bezporednio ekumeniczny, ale powiedzmy, ¿e jego ramy
i t³o s¹ ekumeniczne. Tak, poniewa¿ mi³oæ Boga i nasza mi³oæ s¹ warunkiem jednoci chrzecijan i warunkiem pokoju w wiecie1.
W kontekcie zagadnieñ ekumenicznych powstaje w¹tpliwoæ, czy refleksja
na zaproponowany temat: Eucharystia uzdolnieniem do wype³nienia przykazania
mi³oci, w kontekcie przes³ania encykliki nie zatraci ekumenicznych ram i t³a,
o których mówi³ Papie¿ w zapowiedzi tego wa¿nego dokumentu? Nie mo¿na
przecie¿ pomin¹æ faktu, ¿e chrzecijanie zjednoczeni we chrzcie, pozostaj¹ rozdzieleni w sprawowaniu Wieczerzy Pañskiej. Aby nie ulec takiemu wra¿eniu, zaraz na pocz¹tku nale¿y podkreliæ, ¿e w proponowanym temacie bardziej chodzi
o uwiadomienie, jak cennym darem dla Kocio³a jest Eucharystia i do czego prowadzi tych, którzy w niej uczestnicz¹. Temat Eucharystii ujêty w relacji do przykazania mi³oci stanowi jednak bardzo wa¿ny aspekt doskonalenia mi³oci Boga
i bliniego. Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est wskazuje w³anie Eucharystiê jako uzdolnienie do wype³nienia przykazania mi³oci.
Dynamika postawy mi³oci, w ³¹cznoci z wiar¹ i nadziej¹, nadaje wyj¹tkowy charakter ca³oci chrzecijañskiego ¿ycia moralnego. W nakazie mi³oci zawiera siê jednoczenie wewnêtrzne wezwanie do wzrostu i doskonalenia mi³oci. St¹d ka¿dy chrzecijanin jest zobowi¹zany nie tylko do mi³oci,
ale tak¿e do jej nieustannego udoskonalania2. Owo doskonalenie mi³oci,
w aspekcie negatywnym, polega przede wszystkim na wykluczeniu ze swego
¿ycia grzechu miertelnego i grzechów powszednich. Ale chrzecijanin powinien nade wszystko siêgn¹æ po rodki, dziêki którym nast¹pi rozwój mi³oci. Drogi proadz¹ce do rozwoju mi³oci, w³anie w aspekcie pozytywnym,
wskazuje nauczanie Sobóru Watykañskiego II: Aby mi³oæ jak dobre nasienie
wzrasta³a w duszy i wydawa³a owoce, ka¿dy wierny powinien chêtnie s³uchaæ
s³owa Bo¿ego i czynem wype³niaæ wolê Bo¿¹, z pomoc¹ Jego ³aski, uczestniczyæ czêsto w sakramentach, a zw³aszcza w Eucharystii, i w wiêtych czynnociach oraz ustawicznie praktykowaæ modlitwê, samozaparcie, ochocz¹ pos³ugê bratersk¹ i wszelkie cnoty3.
Wyj¹tkowoæ Eucharystii w odniesieniu do doskonalenia siê w mi³oci
polega na tym, ¿e w Niej Bóg daje siebie, co stanowi istotê mi³oci. Eucharystia, jako sakrament, jest widzialnym znakiem, przez który Dar mi³oci Boga
nie tylko zostaje wyra¿ony, ale przede wszystkim urzeczywistniony4.
Benedykt XVI, Bóg wiele nam da³ na drodze do jednoci, Audiencja generalna, 18 stycznia
2006, Wiadomoci Kai nr 4, 29 stycznia 2006, s. 22.
2
Por. Sobór Watykañski II, Lumen gentium, n. 40.
3
Tam¿e, n. 42.
4
Por. Jan Pawe³ II, Zbawieniem owocem mi³oci, Koció³ w. Krzy¿a, 14 czerwca 1987 [w:]
Do koñca ich umi³owa³. Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce, Vaticano 1987, s. 233.
1
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Dokument Deus caritas est de facto nosi datê jego podpisania w uroczystoæ Narodzenia Chrystusa 25 maja 2005 roku. Treciowa zawartoæ encykliki stanowi cis³e powi¹zanie z orêdziem bo¿onarodzeniowym, którego zobowi¹zanie moralne uwidacznia siê w potrzebie adoracji  uczczeniu w Chrystusie Boga, ofiarowaniu siebie razem z Chrystusem. Poprzez praktykowanie
mi³oci caritas, chrzecijanin chce uczciæ w Chrystusie cz³owieka, a w cz³owieku Chrystusa, w myl s³ów: co uczynilicie jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mniecie uczynili (Mt 25,40).
Zamierzeniem Benedykta XVI jest, jak sam wyjani³, aby s³owu mi³oæ
przywróciæ pierwotny blask, by mog³o owiecaæ nasze ¿ycie i prowadziæ je w³aciw¹ drog¹5. Chocia¿ encyklika nie ma charakteru moralizatorskiego, jest dokumentem, który wkracza w obszar teologii moralnej. Blask prawdy na obliczu
Chrystusa promieniuje w tym dokumencie jako Mi³oæ, która wyp³ywa z Serca
Zbawiciela i jest zaoferowana cz³owiekowi jako ród³o ³aski na ¿ycie wieczne.
Uwierzylimy mi³oci Boga  tak chrzecijanin mo¿e wyraziæ podstawow¹
opcjê swego ¿ycia. U pocz¹tku bycia chrzecijaninem nie ma decyzji etycznej
czy jakiej wielkiej idei, ale natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osob¹, która nadaje ¿yciu now¹ perspektywê, a tym samym decyduj¹ce ukierunkowanie.
wiêty Jan przedstawi³ w swojej Ewangelii to wydarzenie w nastêpuj¹cych s³owach: Tak bowiem Bóg umi³owa³ wiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³,
aby ka¿dy, kto w niego wierzy (...) mia³ ¿ycie wieczne (J 3,16)6.
Mi³oæ jest ¿ywio³ow¹ si³¹ cz³owieczeñstwa, i Bóg sam uwiêca ludzk¹
mi³oæ poprzez to, ¿e staj¹c siê cz³owiekiem, w mi³oci nas przyj¹³ i uzdolni³
do niej. Tylko bowiem cz³owiek prawdziwie obdarowany mi³oci¹, mo¿e darowaæ j¹ innym.

I. MI£OÆ DAREM BOGA
Wezwanie do mi³oci Boga i bliniego zapisane w na kartach Biblii, poprzedzone jest orêdziem o mi³oci Boga do ludzi, o Jego darze, czyli w³¹czeniu w mi³oæ Trzech Osób Boskich. Katechizm naucza, ¿e Mi³oæ Boga do
Izraela jest porównana do mi³oci ojca do syna. Ta Bo¿a mi³oæ jest mocniejsza ni¿ mi³oæ matki do dziecka. Bóg mi³uje swój lud bardziej ni¿ oblubieniec
swoj¹ oblubienicê; mi³oæ ta bêdzie zwyciê¿aæ nawet najwiêksze niewierno5
Benedykt XVI, Encyklika o mi³oci Boga i cz³owieka. Przemówienie do uczestników spotkania zorganizowanego przez Papiesk¹ Radê Cor Unum, 23 stycznia 2006, LOsservatore Romano nr 4 (282) 2006, s. 26.
6
Benedykt XVI, Deus caritas est, n. 1.
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ci, a¿ do udzielenia najcenniejszego daru: Tak bowiem Bóg umi³owa³ wiat,
¿e Syna swego Jednorodzonego da³ (J 3,16)7. Mi³oæ Boga do cz³owieka nacechowana jest istotnym znamieniem wiecznej trwa³oci i wytrwa³ej wiernoci. Bo¿e zapewninie o trwa³ej i wiernej mi³oci notuj¹ prorocy: Bo góry
mog¹ ust¹piæ i pagórki siê zachwiaæ, ale mi³oæ moja nie odst¹pi od ciebie
(Iz 54,1) oraz Ukocha³em ciê odwieczn¹ mi³oci¹, dlatego te¿ zachowa³em dla
ciebie ³askawoæ (Jr 31,3).
Ojciec wiêty Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est naucza, ¿e
w Jezusie spotykamy niebywa³e dzia³anie mi³oci Boga. Nauczanie Jezusa
w przypowieciach, o zagubionej owcy i pasterzu jej szukaj¹cym, o kobiecie poszukuj¹cej zaginionej drachmy, o ojcu wychodz¹cym na spotkanie marnotrawnego syna i tul¹cym go w swoich ramionach, to prawdziwe wyjanienie Jego dzia³ania i bycia8. Szczytem wype³nienia siê prawdy zawartej w nauczaniu Jezusa jest ofiara dokonana na Golgocie. W Jego mierci na krzy¿u
dokonuje siê owo zwrócenie siê Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które
On ofiarowuje siebie, aby podnieæ cz³owieka i go zbawiæ  jest to mi³oæ
w swej najbardziej radykalnej formie. Spojrzenie skierowane na przebity bok
Chrystusa, o którym mówi w. Jan (por. 19,37), zawiera to, co by³o punktem
wyjcia tej encykliki: Bóg jest mi³oci¹ (1 J 4,8). To tu mo¿e byæ kontemplowana ta prawda. Wychodz¹c od tego mo¿na definiowaæ, czym jest mi³oæ. Poczynaj¹c od tego spojrzenia, chrzecijanin znajduje drogê swego ¿ycia
i swojej mi³oci9.
Spojrzenie w konteplacji na krzy¿ow¹ ofiarê Jezusa nie tylko pozwala
odkryæ istotê mi³oci, ale wprowadza w obszar jej oddzia³ywania. To w wejrzeniu na Chrystusa spotykamy siê z Jego wzrokiem skierowanym na cz³owieka. W Jego wejrzeniu odnajdujemy promieniowanie Bo¿ej mi³oci, która
pragnie obdarowaæ cz³owieka. Ostatecznie w³anie tak¹ treæ ma zbawczy dar
Boga, który poprzez przyjêcie go prowadzi do eschatologicznego wype³nienia w visio beatifica i zjednoczenia z Bogiem.
Wspó³czesne tendencje, okrelane mianem witalizmu, pomijaj¹ prawdê
o mocy mi³oci wyp³ywaj¹cej z ofiary Chrystusa, kszta³tuj¹c postawy u¿ycia
i wy¿ycia siê, a nawet czasem pewnej brutalnoci. Na p³aszczynie mi³oci prowadz¹ miêdzy innymi do takich zjawisk, jak tzw. seksualizm, który zniekszta³ca
i niszczy mi³oæ osobow¹. Witalizm sprawia, ¿e mi³oæ jest niejako czêci¹ konsumpcji, zaspokojenia swoich potrzeb. Ojciec wiêty Benedykt XVI uzdrowie7
8
9

Katechizm Kocio³a Katolickiego (KKK), n. 219.
DCE 12.
Tam¿e.
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nie takiej sytuacji widzi w oczyszczeniu mi³oci rozumianej jako eros, poprzez mi³oæ rozumian¹ jako agape, któr¹ odnajdujemy w Chrystusie. Tutaj
te¿ Ojciec wiêty siêga do s³ów antycznego pisarza i myliciela, które ukazuj¹ ca³¹ si³ê erosu w upojeniu i boskim szale. W wiecie przedchrzecijañskim Grecy  bez w¹tpienia podobnie jak inne kultury  dostrzegali w erosie
przede wszystkim upojenie, opanowanie rozumu przez boskie szaleñstwo,
które wyrywa cz³owieka z ograniczonoci jego istnienia, i w tym stanie wstrz¹niêcia przez bosk¹ moc pozwala mu dowiadczyæ najwy¿szej b³ogoci.
Wszystkie inne moce miêdzy niebem a ziemi¹ wydaj¹ siê w ten sposób jakby
drugorzêdnej wartoci: Omnia vincit amor, stwierdza Wirgiliusz w Bukolikach  mi³oæ wszystko zwyciê¿a  i dodaje: et nos cedamus amori  tak¿e
my ulegamy mi³oci. W religiach ta postawa wyra¿a³a siê w kultach p³odnoci, do których przynale¿y wiêty nierz¹d, który kwit³ w licznych wi¹tyniach. Eros by³ wiêc celebrowany jako boska si³a, jako z³¹czenie z bóstwem10.
Biblia w Starym i Nowym Testamencie sprzeciwia siê takiej formie religijnego rozumienia erosa, a nawet podejmuje walkê wobec takiego niszcz¹cego wypaczenia mi³oci w erosie, traktuj¹c j¹ jako swoist¹ perwersjê religijnoci. Nie odrzuca jednak, jak podkrela Benedykt XVI erosa jako takiego.
Eros potrzebuje dyscypliny i oczyszczenia aby daæ cz³owiekowi nie chwilow¹
przyjemnoæ, ale pewien przedsmak szczytu istnienia, tej szczêliwoci, do której d¹¿y ca³e nasze istnienie11.
W spojrzeniu na koncepcjê erosa w myli przedchrzecijañskiej i w biblijnym ujêciu mi³oci, w kontekcie dzisiejszej gloryfikacji cia³a i sprowadzenia erosa do seksualnego wy¿ycia siê, dostrzegamy z ca³¹ wyrazistoci¹
koniecznoæ istnienia jakiej relacji miêdzy mi³oci¹ i Boskoci¹: mi³oæ obiecuje nieskoñczonoæ, wiecznoæ  jak¹ rzeczywistoæ wy¿sz¹ i ca³kowicie
inn¹ w stosunku do codziennoci naszego istnienia12. Benedyk XVI widzi, ¿e
drog¹ do tego celu nie jest proste poddanie siê opanowaniu przez instynkt,
konieczne jest bowiem oczyszczenie i dojrzewanie, które osi¹ga siê tak¿e na
drodze wyrzeczenia. Wobec tak ukazanej wizji erosa nie mo¿na wysuwaæ zarzutu o jego otruciu, tak jak to czyni wspomniany w encyklice Fryderyk
Nietzsche13. Wizja erosa w kontekcie chrzecijañskiego nauczania jest de
facto jego uzdrowieniem, o¿ywiaj¹cym jego prawdziw¹ wielkoæ. Ogromnej
wagi nabieraj¹ tutaj s³owa w. Paw³a: Niech Chrystus zamieszka przez wiarê
Tam¿e, 4.
Tam¿e.
12
Tam¿e, 5.
13
Papie¿ odwo³uje siê do opinii Friedricha Nietzschego, zawartej w: Jenseits von Gut und
Bõse, IV, 168.
10
11
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w waszych sercach; abycie w mi³oci wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze
wszystkimi wiêtymi zdo³ali ogarn¹æ duchem, czym jest Szerokoæ, D³ugoæ,
Wysokoæ i G³êbokoæ, i poznaæ mi³oæ Chrystusa, przewy¿szaj¹c¹ wszelk¹
wiedzê, abycie zostali nape³nieni ca³¹ Pe³ni¹ Bo¿¹ (Ef 3,17-19).
W jednym ze swoich tekstów prezentuj¹cych encyklikê, Benedykt XVI
wyjania swój istotny zamiar. Pragnie, aby dokument uwiadomi³, ¿e eros
jako dar mi³oci miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹, pochodzi, tak jak agape, z tego
samego ród³a dobroci Stwórcy i jest mo¿liwoci¹ mi³oci, która wyrzeka siê
samej siebie dla dobra drugiego. Na ile ka¿dy tych dwojga nie szuka samego
siebie, ale dobra drugiego, na tyle eros przekszta³ca siê w mi³oæ agape, czyli
przekszta³ca siê w mi³osierdzie, w drogê oczyszczenia i pog³êbienia14. Eros
kieruje cz³owieka ku ma³¿eñstwu, zwi¹zkowi charakteryzuj¹cemu siê wy³¹cznoci¹ i definitywnoci¹, w ten sposób urzeczywistnia siê jego najg³ebsze
przeznaczenie. Ma³¿eñstwo oparte na mi³oci wy³¹cznej i definitywnej staje
siê obrazem relacji Boga z jego ludem, i odwrotnie: sposób, w jaki mi³uje Bóg,
staje siê miar¹ ludzkiej mi³oci15.
Uczestnictwo w mi³oci Boga stanowi o nowym dynamizmie ¿ycia ludzkiego i skutecznie na nowo kszta³tuje ¿ycie moralne wyznawców Chrystusa.
Katechizm Kocio³a Katolickiego w zwiêz³y sposób ukazuje potrzbê odniesienia w³asnego bytu cz³owieka do Chrystusa, aby w pe³ni odnaleæ i przyj¹æ mi³oæ: Chrystus [ ] ju¿ w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego mi³oci, objawia w pe³ni cz³owieka samemu cz³owiekowi i okazuje mu najwy¿sze jego powo³anie. W Chrystusie, obrazie Boga niewidzialnego (Kol 1,15), cz³owiek zosta³
stworzony na obraz i podobieñstwo Stwórcy. W Chrystusie, Odkupicielu i Zbawicielu, obraz Bo¿y, zniekszta³cony w cz³owieku przez grzech pierwszy, zosta³
odnowiony w swoim pierwotnym piêknie i uszlachetniony ³ask¹ Bo¿¹16.
Mi³oæ nale¿y widzieæ w kontekcie nowego stworzenia w Chrystusie, bo
w Chrystusie Bóg zaprasza nas do mi³owania Go, a jednoczenie chce, abymy siê stali uczestnikami Jego mi³oci. Nowoæ ¿ycia chrzecijanina polega
nie tylko na jednorazowym wszczepieniu w Chrystusa we chrzcie wiêtym
(Ga 2,19), ale jako nieustanne przyoblekanie siê w Niego, naladowanie Go
(Flp 2,5), albowiem nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby
¿ycie Jezusa objawi³o siê w naszym ciele (2 Kor 4,10). Benedykt XVI wskazuje na Eucharystiê jako na wyj¹tkowe, nieustanne przyoblekanie siê w Chrystusa. Eucharystia w³¹cza nas w akt ofiarniczy Jezusa. Nie tylko otrzymujePor. Benedykt XVI, Bóg wiele nam da³ na drodze do jednoci. Audiencja generalna 18 stycznia 2006, Wiadomoci Kai nr 4, 29 stycznia 2006, s. 22.
15
DCE 11.
16
KKK 1701.
14
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my, w sposób statyczny, Logos wcielony, ale zostajemy w³¹czeni w dynamikê
jego ofiary. Obraz zalubin Boga z Izraelem staje siê rzeczywistoci¹
w sposób wczeniej niepojêty: to, co by³o przebywaniem przed Bogiem, teraz
poprzez udzia³ w Ofierze Jezusa, uczestnictwo w Jego Ciele i Jego Krwi, staje siê zjednoczeniem17.

II. MI£OÆ JAKO ODPOWIED CZ£OWIEKA
Jak potwierdza nauczanie Benedykta XVI w jego pierwszej encyklice,
mi³oæ jest z jednej strony darem Boga, a z drugiej wyranie jest przykazaniem. We wstêpie omawianego dokumentu czytamy, ¿e mi³oæ nie jest ju¿
przykazaniem, ale odpowiedzi¹ na dar mi³oci, z jak¹ Bóg do nas przychodzi18. Zadajmy wiêc pytanie: czy w³aciwe jest ukazywanie mi³oci w kategoriach normatywnych? Czy mi³oæ da siê zamkn¹æ w jakie normy? Na samym
pocz¹tku warto zauwa¿yæ pokusê skrajnych odpowiedzi, które wpadaj¹ w legalizm lub etykê sytuacyjn¹.
Nauczanie Benedkta XVI w encyklice Deus caritas est zwaraca uwagê na
fakt, ¿e pod adresem podwójnego przykazania mi³oci Boga i bliniego istnieje podwójne zasrze¿enie. Pierwsze zawiera siê w tym, ¿e Boga nikt nigdy
nie widzia³, czy mo¿liwa jest zatem mi³oæ wobec Boga? Drugie zawarte jest
w przekonaniu, ¿e mi³oci nie mo¿na nakazaæ, poniewa¿ jest ona uczuciem,
które nie mo¿e byæ stworzone przez wolê19.
Benedykt XVI wyjania, ¿e tekst Pisma wiêtego: Jeliby kto mówi³:
Mi³ujê Boga, a brata swego nienawidzi³, jest k³amc¹, albowiem kto nie mi³uje brata swego, którego widzi, nie mo¿e mi³owaæ Boga, którego nie widzi
(1 J 4,20), wcale nie wyklucza mi³oci Boga jako czego niemo¿liwego. Przeciwnie, w ca³ym kontekcie cytowanego tu Pierwszego Listu wiêtego Jana
mi³oæ ta jest w sposób wyrany wymagana. Podkrela siê nierozerwalny
zwi¹zek miêdzy mi³oci¹ Boga i mi³oci¹ bliniego. Jedna wymaga drugiej
w sposób tak cis³y, ¿e stwierdzenie o mi³oci Boga staje siê k³amstwem, je¿eli cz³owiek zamyka siê na bliniego czy wrêcz go nienawidzi. Przytoczony werset Janowy nale¿y interpretowaæ raczej w takim sensie, ¿e mi³oæ bliniego
jest drog¹ do spotkania równie¿ Boga, a zamykanie oczu na bliniego czyni
cz³owieka lepym równie¿ na Boga 20.
17
18
19
20

DCE 13.
Tam¿e, 1.
Por. tam¿e, 16.
Tam¿e.
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Przytoczone zastrze¿enia wyp³ywaj¹ z b³êdnej koncepcji, która rozumie
mi³oæ jako pewn¹  bli¿ej nieokrelon¹ si³ê, nie do koñca zale¿n¹ od woli.
Taka wizja odwo³uje siê do form jêzykowych, ukazuj¹cych biernoæ podmiotu mi³oci, np.: jestem ugogodzny strza³¹ amora, ow³adnê³a mn¹ mi³oæ, mi³oæ przychodzi  mi³oæ odchodzi itp. W b³êdnej koncepcji mi³oæ jest
traktowana jako co zewnêtrznego w stosunku do cz³owieka i w konsekwencji jako co niezale¿nego od niego samego i jego decyzji.
Przypomnijmy, ¿e je¿eli mi³oæ ma byæ w pe³ni ludzka, a jej przejawy
maj¹ byæ nie tylko czynami cz³owieka (actus hominis), ale czynami ludzkimi
(actus humanus), to przecie¿ nie mo¿e siê obyæ bez zaanga¿owania wolnej
woli cz³owieka. Ju¿ sama ogólna postawa wobec wartoci, które pobudzaj¹
go do mi³oci, zale¿y od jego woli. Postawa mi³oci jest zawsze wyborem
osobowym: rozumnym i wolnym21. Wolna wola oddzia³ywuje, kiedy kochaj¹cy napotyka przeszkody na drodze realizacji mi³oci oraz decyduje o sta³oci w mi³oci, czyli o dochowaniu wiernoci. To w³anie owo zwrócenie i wype³nianie aktów mi³oci dziêki woli ludzkiej sprawia, ¿e mo¿emy realnie mówiæ o niej w kontekcie podwójnego przykazania.
Wobec zredukowania mi³oci wy³¹cznie do rangi uczucia, Benedykt XVI
z ca³¹ moc¹ naucza, ¿e mi³oæ nie jest tylko uczuciem. Uczucia przychodz¹
i odchodz¹. Uczucie mo¿e byæ cudown¹ iskr¹ rozniecaj¹c¹, lecz nie jest pe³ni¹ mi³oci. Mówilimy na pocz¹tku o procesie oczyszczeñ i dojrzewania,
przez które eros staje siê w sposób pe³ny sob¹, staje siê mi³oci¹ w ca³ym tego
s³owa znaczeniu. Do dojrza³oci mi³oci nale¿y to, ¿e anga¿uje wszystkie potencjalne mo¿liwoci cz³owieka i w³¹cza, by tak rzec, cz³owieka w swój ca³okszta³t. Spotkanie z widzialnymi przejawami mi³oci Boga mo¿e wzbudziæ
w nas uczucie radoci, które rodzi siê z doznania, ¿e jest siê kochanym. To
spotkanie wymaga jednak równie¿ zaanga¿owania naszej woli i naszego intelektu. Rozpoznanie Boga ¿yj¹cego jest drog¹ wiod¹c¹ do mi³oci, a tak naszej woli na Jego wolê ³¹czy rozum, wolê i uczucie w ogarniaj¹cy wszystko
akt mi³oci. Jest to jednak proces, który pozostaje w ci¹g³ym rozwoju: mi³oæ
nigdy nie jest skoñczona i spe³niona; mi³oæ zmienia siê wraz z biegiem ¿ycia, dojrzewa i w³anie dlatego pozostaje wierna samej sobie22.
Istota mi³oci wobec Boga opiera siê na fakcie wzajemnoci. Wspólnota
woli wzrasta w jednoci myli i uczuæ, i w ten sposób nasza wola i wola Boga
staj¹ siê coraz bardziej zbie¿ne. Wola Bo¿a przestaje byæ ju¿ obc¹ wol¹, któr¹ narzucaj¹ z zewn¹trz przykazania, ale staje siê w³asn¹ wol¹ cz³owieka, któ21
22

Por. R. Cessario, Le virtù, Milana 1994, s. 87-88.
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ry wychodzi z tego fundamentalnego dowiadczenia, ¿e w rzeczywistoci Bóg
kocha cz³owieka i dlatego jest bardzo bliski, bli¿szy ni¿ cz³owiek sam sobie.
W ten sposób wzrasta oddanie cz³owieka Bogu23. Najpierw cz³owiek otrzymuje uzdolnienie i ³askê do wype³nienia odpowiednich aktów mi³oci, a dopiero póniej zadanie.
Przykazanie mi³oci Boga i bliniego wynika przede wszystkim z faktu,
¿e Bóg objawi³ siê cz³owiekowi jako Mi³oæ, odpowied cz³owieka nie mo¿e
pomin¹æ tego istotnego faktu wyra¿onego w objawieniu. Mi³oæ  owoc Ducha i pe³nia Prawa  strze¿e przykazañ Boga i Chrystusa: Wytrwajcie w mi³oci mojej! Jeli bêdziecie zachowywaæ moje przykazania, bêdziecie trwaæ
w mi³oci mojej (J 15,9-10)24.
Przykazanie mi³oci Boga jest innego rodzaju ni¿ pozosta³e przykazania.
Mi³oæ nie istnieje obok lub pomimo Mi³oæ zawiera bowiem wszystkie
inne przykazania, a zarazem ró¿ni siê od nich. Istotna ró¿nica polega na tym,
¿e przykazanie mi³oci Boga nigdy w ¿yciu ziemskim nie bêdzie wype³nione
do koñca. Pozosta³e przykazania wyznaczaj¹ pewn¹ granicê mo¿liw¹ w doczesnoci. Za Katechizmem Kocio³a Katolickiego nale¿y zaznaczyæ: Jeli
mi³oci bym nie mia³  mówi jeszcze Aposto³  by³bym niczym. Jeli mi³oci bym nie mia³, nic bym nie zyska³ (1 Kor 13,2-3); bez niej nie maj¹ znaczenia przywileje, s³u¿ba, nawet cnota... Mi³oæ przewy¿sza wszystkie cnoty;
jest pierwsz¹ z cnót teologalnych: Tak wiêc trtwaj¹ wiara, nadzieja, mi³oæ 
te trzy: z nich za najwiêksza jest mi³oæ (1 Kor 13,13)25.
Przykazanie mi³oci jest nowym przykazaniem, poniewa¿ mo¿e byæ ona
realizowana na wzór samego Jezusa. Jezus czyni mi³oæ przedmiotem nowego
przykazania. Umi³owawszy swoich do koñca (J 13,1), objawia mi³oæ Ojca,
któr¹ od Niego otrzymuje. Uczniowie mi³uj¹c siê wzajemnie, naladuj¹ mi³oæ Jezusa, któr¹ tak¿e sami otrzymuj¹. Dlatego Jezus mówi: Jak Mnie umi³owa³ Ojciec, tak i Ja was umi³owa³em. Wytrwajcie w mi³oci mojej! (J 15,9).
I jeszcze: To jest moje przykazanie, abycie siêwzajemnie mi³owali, tak jak
Ja was umi³owa³em (J 15,12)26.
Mi³oæ bliniego, jak uczy Benedykt XVI, polega na tym, ¿e kocham
w Bogu i z Bogiem równie¿ innego cz³owieka. Mi³oæ cz³owieka, którego
w danym momencie mo¿e nawet nie znam lub do którego nie czujê sympatii, mo¿e byæ urzeczywistniona jedynie wtedy, kiedy jej punktem wyjcia
23
24
25
26
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jest intymne spotkanie z Bogiem. Podczas takiego spotkania nastêpuje
zjednoczeniem woli, które pobudza tak¿e uczucia. Wtedy naprawdê uczê siê
patrzeæ na inn¹ osobê z perspektywy Jezusa Chrystusa. W ten sposób Jego
przyjaciel staje siê moim przyjacielem. W ten sposób mogê zaoferowaæ
cz³owiekowi o wiele wiêcej ni¿ kieruj¹c siê ide¹ humanitarn¹ czy te¿ koniecznoci¹ polityczn¹. W zjednoczeniu z Chrystusem dajemy o wiele wiêcej ni¿ to, co widoczne jest na zewn¹trz jako konieczne. Wspó³dzia³anie
miêdzy mi³oci¹ Boga i mi³oci¹ bliniego jest niezbêdne. Je¿eli w moim
¿yciu brak zupe³nie kontaktu z Bogiem, mogê widzieæ w innym cz³owieku
zawsze jedynie innego i nie potrafiê rozpoznaæ w nim obrazu Boga. Je¿eli
jednak w moim ¿yciu nie zwracam zupe³nie uwagi na drugiego cz³owieka,
staraj¹c siê byæ jedynie pobo¿nym i wype³niaæ swoje religijne obowi¹zki, oziêbia siê tak¿e moja relacja z Bogiem. Jest ona wówczas tylko poprawna, ale pozbawiona mi³oci. Jedynie moja gotowoæ do wyjcia naprzeciw bliniemu, do okazania mu mi³oci czyni mnie wra¿liwym równie¿
na Boga. Jedynie s³u¿ba bliniemu otwiera mi oczy na to, co Bóg czyni dla
mnie, i na to, jak mnie kocha27.
Nale¿y podkresliæ za Benedyktem XVI, ¿e przykazanie mi³oci staje siê
mo¿liwe do wype³nienia dlatego, ¿e jest w swojej istocie odpowiedzi¹ na
mi³oæ Boga; mi³oæ jest przykazana, poniewa¿ wczeniej jest dana28. Bóg nie
nakazuje cz³owiekowi uczucia, ale z pierwszeñstwa mi³owania ze strony Boga
mo¿e narodziæ siê mi³oæ jako odpowied cz³owieka. Spotkanie z mi³oci¹
Boga, mo¿e zrodziæ w cz³owieku np. uczucie radoci z faktu bycia kochanym,
jednak z ca³¹ moc¹ nale¿y podkresliæ, ¿e to spotkanie wymaga tak¿e zaanga¿owania woli i intelektu cz³owieka29.
Jan Pawe³ II w swoim nauczaniu t³umaczy³, ¿e mi³oci i ¿ycia zgodnego
z Ewangeli¹ nie mo¿na pojmowaæ przede wszystkim w kategoriach nakazu,
poniewa¿ ich wymogi przekraczaj¹ ludzkie si³y: staj¹ siê one mo¿liwe jedynie
jako owoc daru ofiarowanego przez Boga, który uzdrawia i przemienia swoj¹
³ask¹ serce cz³owieka30. Dopiero w kontekcie nadprzyrodzonego obdarowania mo¿na odczytaæ istotê powo³ania do mi³oci: Ods³ania siê w ten sposób
autentyczna i pierwotna postaæ przykazania mi³oci, a tak¿e doskona³oci, ku
której ono zmierza: chodzi o mo¿liwoæ, któr¹ otwiera cz³owiekowi jedynie
³aska, dar Boga, Jego mi³oæ. Z drugiej strony, to w³anie wiadomoæ otrzy-

27
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Por. tam¿e, 14.
Por. tam¿e, 17.
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mania daru, posiadania w Jezusie Chrystusie mi³oci Bo¿ej, rodzi i ustawicznie podtrzymuje wiadom¹ odpowied mi³oci ku Bogu i braciom31.
W Chrystusie cz³owiek autentycznie rozpoznaje, jak¹ mi³oci¹ zosta³ obdarowany i do jakiej mi³oci zosta³ powo³any. Moralnoæ chrzecijañska, jako
moralnoæ Nowego Przymierza, jest oparta na ³askawej mi³oci Boga. Mi³oæ
ta stanowi o dynamizmie ¿ycia ludzkiego i kszta³tuje moralne postawy wyznawców Chrystusa. Bóg nie tylko wzywa do wype³nienia przykazania mi³oci, On najpierw czyni ludzi uczestnikami swojej mi³oci, co nale¿y uto¿samiaæ z darem nowego ¿ycia, który pojmowany jest nie tylko jako jednorazowe wszczepienie w Chrystusa (por. Ga 2,19), ale przede wszystkim jako
nieustanne przyoblekanie siê w Niego, co umo¿liwia w pe³ni naladowanie
Go (Flp 2,5). Istot¹ tej przemiany staje siê mi³oæ.
W wietle Nowego Przymierza mi³oæ jawi siê jako wyraz wzajemnoci
relacji miêdzy Bogiem i cz³owiekiem. W takiej mi³oci nie chodzi o taki czy
inny dar, ale chodzi o samego Boga i samego cz³owieka ze wszystkim tym,
co wyznacza jego osobowe relacje. Przyjañ z Bogiem  mimo nieskoñczonego dystansu, jaki zawsze dzieli cz³owieka od Boga, i mimo zachowanej
transcendencji Boga  oznacza, ¿e wraz z darem Nowego Przymierza, Bóg
w Chrystusie ofiarowuje siebie, aby uzdolniæ cz³owieka do realizacji przykazania mi³oci.

III. EUCHARYSTIA UZDOLNIENIM DO MI£OCI
Eucharystia jest wielkim darem mi³oci i zarazem uzdolnieniem do wype³nienia przykazania mi³oci Boga i bliniego. Ofiara Eucharystyczna wyra¿a najpierw ogrom mi³oci Boga do cz³owieka. Prawda ta w zwiêz³y sposób
zawarta jest w czwartej modlitwie eucharystycznej, w s³owach wypowiadanych przez kap³ana bezporednio przed konsekracj¹: Kiedy nadesz³a godzina,
aby Jezus zosta³ uwielbiony przez Ciebie, Ojcze wiêty, umi³owawszy swoich,
którzy byli na wiecie, do koñca ich umi³owa³, i gdy spo¿ywali wieczerzê,
wzi¹³ chleb, b³ogos³awi³ 32. Podczas Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Polsce w 1987 roku Jan Pawe³ II wyjania³, ¿e mi³oæ do koñca oznacza
najpierw wezwanie do mi³oci Boga, które Stwórca wpisa³ w wiat stworzony, w strukturê ca³ego kosmosu. Wype³nienie wezwania do mi³oci zosta³o zaprzepaszczone przez grzech cz³owieka. Aby przywróciæ stan mi³oci, Bóg da³
Syna swego Jednrodzonego. Jego Ofiara mi³oci uobecnia siê w Eucharystii,
31
32

Tam¿e, n. 24.
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która przeobra¿a chaos w kosmos. Eucharystia jest mi³oci¹ zbawcz¹, jest sakramentem zbawienia cz³owieka33.
Udzia³ w Eucharystii jest wielk¹ szko³¹ mi³oci, a poprzez zjednoczenie
z ofiar¹ Chrystusa staje siê uczestnictwem w Jego mi³oci wobec cz³owieka.
Jednoæ i solidarnoæ Boga z ludmi znajduje swoje przed³u¿enie poprzez
uczestnictwo w Eucharystii w jednoci i solidarnoci miêdzy ludmi. St¹d te¿
mi³oæ bliniego przestaje byæ przykazanym ciê¿arem, a staje siê uczestnictwem w mi³oci samego Boga.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w postawie wielu chrzecijan ci¹gle istnieje fa³szywy wertykalizm, a wiêc przekonanie, ¿e udzia³ w Eucharystii jest jedynie
spotkaniem z Bogiem. Z drugiej strony nale¿y pamiêtaæ o niebezpieczeñstwie
skoncentrowania siê wy³¹cznie na horyzontalnym prze¿ywaniu Eucharystii,
z zagubieniem jej wymiaru transcendentnego. Dzieje siê tak wówczas, kiedy
wyeksponowany wy³¹cznie jest element prze¿ywania wspólnoty miêdzyludzkiej, braterskiej mi³oci, bez dowiadczenia jednoci z Bogiem, dowiadczenia obecnoci Chrystusa i znaczenia Jego ofiary jako daru mi³oci34. Ojciec
wiêty Benedykt XVI pisze o zjednoczeniu z Chrystusem w Eucharystii
w kontekcie uczestnictwa w Jego mi³oci: Eucharystia w³¹cza nas w akt
ofiarniczy Jezusa. Nie tylko otrzymujemy, w sposób statyczny, Logos wcielony, ale zostajemy w³¹czeni w dynamikê jego ofiary. Obraz zalubin Boga
z Izraelem staje siê rzeczywistoci¹ w sposób wczeniej niepojêty: to, co by³o
przebywaniem przed Bogiem, teraz, poprzez udzia³ w Ofierze Jezusa, uczestnictwo w Jego Ciele i Jego Krwi, staje siê zjednoczeniem35.
Eucharystia przynosi nam w pe³ni dar zjednoczenia z Bogiem, ale tym
samym te¿ jednoczy nas z innymi wyznawcami Chrystusa. Uczestnictwo
w Eucharystii umacnia w nas jednoæ i solidarnoæ, maj¹ce swoje ród³o
w mi³oci i to tej mi³oci, która sk³oni³a Chrystusa do ofiary cia³a i krwi na
drzewie Krzy¿a. Eucharystia tworzy Koció³. Ci, którzy przyjmuj¹ Eucharystiê, s¹ cilej z³¹czeni z Chrystusem, a tym samym Chrystus ³¹czy ich ze
wszystkimi wiernymi w jedno Cia³o, czyli Koció³. Komunia odnawia, umacnia i pog³êbia wszczepienie w Koció³, dokonane ju¿ w sakramencie chrztu.
Przez chrzest zostalimy wezwani, by tworzyæ jedno Cia³o36.

33
Por. Jan Pawe³ II, Eucharystia sakramentem naszego zbawienia, Warszaw, Plac Defilad,
14 czerwca 1987 [w:] Do koñca ich umi³owa³. Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce, Libreria Editrice Vaticana 1987, s. 238-239.
34
Por. Jan Pawe³ II, Ecclesia de Eucharystia, n. 10.
35
DCE 13.
36
KKK 1396.
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Chrzecijanin uczestnicz¹c w Eucharystii nie mo¿e przyj¹æ wobec blinich postawy obojêtnoci czy te¿ nienawici. Prawdziwe ¿ycie eucharystyczne
powinno prowadziæ do coraz pe³niejszego w³¹czenia siê w obecnoæ i mi³oæ
samego Chrystusa w Kociele i wobec Kocio³a. Z samego sposobu uczestnictwa w Eucharystii (por. 1 Kor 10,16; 11,17nn; Dz 2,42-44; 4,32) wynika,
¿e w istotny sposób jest uczestnictwem w ³amaniu chleba.
Nale¿y zauwa¿yæ jednak, ¿e ofiarniczego wymiaru uczestnictwa we Mszy
w. nie mo¿na sprowadzaæ wy³¹cznie do drugiej jej czêci  Liturgii Eucharystii. Bez w¹tpienia ten akt osobistego zjednoczenia z ofiar¹ Chrystusa zajmuje centralne miejsce, to nie wolno pomin¹æ tego, ¿e w ramach Liturgii S³owa Eucharystia kszta³tuje w nas ofiarn¹ postawê mi³oci wobec Boga i blinich. Tak wiêc mo¿emy powiedzieæ, ¿e Eucharystia jest aktem mi³oci Boga,
kszta³tuje w nas postawê mi³oci i zarazem uzdalnia do wype³nienia przykazania mi³oci.
Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est wyjania, ¿e przypowieci,
w których Jezusa naucza o mi³oci Boga (o pasterzu, który szuka zaginionej
owcy, o kobiecie poszukuj¹cej drachmy, o ojcu, który wychodzi na spotkanie
marnotrawnego syna i bierze go w ramiona) poprzez ofiarê na krzy¿u, nie
sprowadzaj¹ siê tylko do s³ów, ale w rzeczy samej ilustruj¹ i wyjaniaj¹ Jego
dzia³anie i bycie. W Jego mierci na krzy¿u dokonuje siê owo zwrócenie siê
Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje siebie, aby podnieæ cz³owieka i go zbawiæ  jest to mi³oæ w swej najbardziej radykalnej
formie37. W Eucharystii siê uwidacznia, ¿e mi³oæ chrzecijanina jest zwi¹zana z mi³oci¹ Chrystusa i dziêki owemu zjednoczeniu z Chrystusem urzeczywistnia siê na Jego wzór: B¹dcie naladowcami Boga, jako dzieci umi³owane i postêpujcie drog¹ mi³oci, bo i Chrystus was umi³owa³ i samego siebie
wyda³ za was w ofierze i da³ na wdziêczn¹ wonnoæ Bogu (Ef 5,1-2). Sam
Chrystus w mi³oci ofiarowuje siê swemu Ojcu w Eucharystii, a my wraz
z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa.
Benedykt XVI zwraca uwagê, ¿e mistyka sakramentu Eucharystii ma charakter spo³eczny. W Komunii sakramentalnej wierz¹cy zostaje zjednoczony
z Panem, tak jak i wszyscy inni przyjmuj¹cy Komuniê. Prawdê tê ukazuj¹ s³owa w. Paw³a: Poniewa¿ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno
cia³o. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba (1 Kor 10,17). Zjednoczenie z Chrystusem jest jednoczenie zjednoczeniem z wszystkimi, którym On siê daje w mi³oci. Nie mogê mieæ Chrystusa tylko dla siebie samego; mogê do Niego nale¿eæ tylko w jednoci z wszystkimi, którzy ju¿ stali siê
37

DCE 12.

ALEKSANDER GENDERA

110

lub stan¹ siê Jego. Komunia wyprowadza mnie z koncentracji na sobie samym i kieruje ku Niemu, a przez to, jednoczenie, ku jednoci z wszystkimi
chrzecijanami. Stajemy siê jednym cia³em stopieni razem w jednym istnieniu. Mi³oæ Boga i mi³oæ bliniego s¹ teraz naprawdê jednym: wcielony Bóg
przyci¹ga nas wszystkich do siebie. To pozwala zrozumieæ, ¿e agape staje siê
teraz tak¿e okreleniem Eucharystii: w niej agape Boga przychodzi do nas
cielenie, aby nadal dzia³aæ w nas i poprzez nas38.
Wa¿ne jest stwierdzenie Benedykta XVI, ¿e tylko wychodz¹c od fundamentu chrystologiczno-sakramentalnego mo¿na poprawnie zrozumieæ nauczanie Jezusa o mi³oci. Wype³nienie za przykazania mi³oci Boga i bliniego
staje siê mo¿liwe dziêki naszemu uczestnictwu w Jego mi³oci, które staje siê
rzeczywistoci¹ w mistyce Eucharystii. W takim ujêciu istoty mi³oci i wezwania zawartego w podwójnym przykazaniu mi³oci, nie ma mo¿liwoci tradycyjnego przeciwstawienia kultu i etyki. Chrystus zniós³ faryzejski podzia³
pomiêdzy wiar¹ a moralnoci¹, pomiêdzy kultem a etyk¹, przez po³¹czenie
w jedno przykazania mi³oci Boga i bliniego39. W spotkaniu z Bo¿¹ agape
wiara, kult i ethos przenikaj¹ siê wzajemnie jako jedna rzeczywistoæ. W Komunii eucharystycznej zawiera siê bycie mi³owanym i jednoczenie, z strony
uczestnicz¹cego w niej cz³owieka, mi³owanie innych. Chrystus w liturgii eucharystycznej nieustannie przypomina nam jak¹ cenê zap³aci³ za nas, wzywa
wiêc nas do postawy ofiarnej mi³oci. Bez ofiar z naszej strony, bez zaparcia
siê wobec siebie samych, nie mo¿na prawdziwie i w pe³ni w³¹czyæ siê w realizacjê przykazania mi³oci bliniego. Z uczt¹ eucharystyczn¹ wi¹¿e siê cile postawa s³u¿by, postawa umywania nóg, a wiêc postawa pokornej gotowoci s³u¿by bliniemu. Z ca³¹ moc¹ uczy encyklika, ¿e Eucharystia, która
nie przek³ada siê na mi³oæ konkretnie praktykowan¹, jest sama w sobie fragmentaryczna40.
O koniecznoci wspó³istnienia i wspó³dzia³ania miêdzy mi³oci¹ Boga
i mi³oci¹ bliniego mówi Pierwszy List wiêtego Jana (1 J 4,7-21). Cz³owiek,
który ¿yje w jednoci z Bogiem bêdzie potrafi³ dostrzec i rozpoznaæ w blinim obraz Boga. Ale i odwrotnie, je¿eli chrzecijanin zwraca siê w mi³oci
ku drugiemu cz³owiekowi, pog³êbia siê w nim tym samym jego relacja
z Bogiem. Pobo¿noæ nie mo¿e byæ prawdziwa je¿eli bêdzie pozbawiona mi³oci cz³owieka41.
Tam¿e, 14.
J. Piegsa, Cz³owiek  istota moralna. Religijne podstawy moralnoci. Wiara, nadzieja, mi³oæ, t. II, Opole 2002, s. 140.
40
Por. R. Cantalamessa, Eucharystia nasze uwiêcenie, Warszawa 2004, s. 113-114.
41
Por. DCE 18.
38
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Mi³oæ Boga i mi³oæ bliniego s¹ nieroz³¹czne, co znajduje swój wyraz
w licznych przyk³adach ¿ycia wiêtych. Benedykt XVI wymienia w encyklice
tych wiêtych, którzy w wyj¹tkowy sposób zas³ynêli z dzie³ mi³osierdzia i stawia ich za przyk³ad realizowania przykazania mi³oci Boga i bliniego. Dokument przywo³uje tylko niektóre imiona wiêtych, jak Franciszek z Asy¿u, Ignacy Loyola, Jan Bo¿y, Kamil de Lellis, Wincenty a Paulo, Ludwik de Marillac,
Józef B. Cottolengo, Jan Bosko, Ludwik Orione, Teresa z Kalkuty, przedstawiaj¹c ich jako wybitne przyk³ady mi³oci spo³ecznej. wietlanych postaci, które przyk³adnie szerzy³y mi³oæ jest w dziejach Kocio³a niezliczona rzesza.
Z inicjatywy tych ludzi, zauwa¿a Benedykt XVI, powsta³y dzie³a maj¹ce na
celu promocjê ludzk¹ i formacjê chrzecijañsk¹, przeznaczone dla ubogich42.
wiêci  jak podkrela Benedyk XVI  czerpali swoj¹ zdolnoæ do mi³owania
bliniego ze spotkania z Chrystusem Eucharystycznym, a to spotkanie nabiera³o swego realizmu i g³êbi w³anie dziêki ich pos³udze mi³osierdzia wobec blinich43. Mi³oæ bliniego polega w³anie na tym, ¿e kocham w Bogu i z Bogiem
równie¿ innego cz³owieka, którego w danym momencie mo¿e nawet nie znam
lub do którego nie czujê sympatii. Taka mi³oæ mo¿e byæ urzeczywistniona jedynie wtedy, kiedy jej punktem wyjcia jest intymne spotkanie z Bogiem, spotkanie, które sta³o siê zjednoczeniem woli, a które pobudza tak¿e uczucia. W³anie
wtedy uczê siê potrzeæ na inn¹ osobê nie tylko jedynie moimi oczyma i poprzez
moje uczucia, ale równie¿ z perspektywy Jezusa Chrystusa44.
Konkluduj¹c nale¿y raz jeszcze podkreliæ, ¿e uczestnictwo w Eucharystii uzdalnia do ofiary wyrastaj¹cej z daru mi³oci i obecnoci Chrystusa.
Mi³oæ ludzka potrzebuje oczyszczenia. Poprzez udzia³ w Eucharystii, w zjednoczeniu z Chrystusem, rozpoczyna siê nowa pascha, czyli przejcie od egzystencji naznaczonej grzechem i mierci¹ do egzystencji zbawionej, a wiêc
w³¹czonej w odwieczn¹ mi³oæ Trójcy wiêtej. Cz³owiek, który dowiadcza
s³aboci cz³owieka cielesnego, w Eucharystii odnajduje swoj¹ paschê45. Oznacza to zarówno nawrócenie z grzechu, jak te¿ przezwyciê¿enie dog³êbnego
zranienia swej istoty. Poprzez zjednoczenie z Chrystusem dokonuje siê przemina wewnêtrzna, cz³owiek mo¿e staæ siê w pe³ni zdolny do mi³oci.
Mi³oæ nie mo¿e pozostaæ teori¹. Cz³owiek, który chce s³u¿yæ Bogu, a nie
ma mi³oci do blinich, nie ma prawdziwej Bo¿ej mi³oci. Tak, Ojciec wiêty
w encyklice Deus caritas est wzywa ca³y Koció³, wszystkich chrzecijan
42
43
44
45

Tam¿e, 40.
Por. tam¿e, 18.
Tam¿e.
Por. R. Cessario, Le virtù, dz. cyt., s. 110.
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i wszystkich ludzi dobrej woli do mi³oci Boga i bliniego. Nierozdzielnie
mi³oæ Boga i bliniego nale¿¹ w jednoci do siebie.
Benedykt XVI wyjania, w jakim sensie jest mo¿liwe mówienie o mi³oci jako o Bo¿ym przykazaniu. Mi³oæ najpierw jest obdarowaniem ze strony
Boga. Cz³owiek w swojej wolnoci wezwany jest do jej przyjêcia i do tego,
aby przekazaæ j¹ dalej. Chrzecijanin tylko wówczas bêdzie móg³ wype³niæ
przykazanie mi³oci bliniego, je¿eli bêdzie pozostawa³ w cis³ym zwi¹zku
z Chrystusem, który to zwi¹zek z kolei bêdzie pog³êbiany przez mi³oæ bliniego.
Eucharystia jest sakramentem mi³oci Boga do cz³owieka, w niej mi³oæ
znajduje swoje urzeczywistnienie. Dlatego uczestnictwo w Eucharystii zobowi¹zuje i zarazem uzdalnia cz³owieka do wype³nienia podwójnego przykazania mi³oci Boga i bliniego.
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Rola mi³oci Boga i bliniego w procesie uwiêcenia
w encyklice Deus caritas est
The Role of Love of God and Love of Neighbour
in the Process of Sanctification in the Encyclical Deus caritas est

Bóg jest mi³oci¹; kto trwa w mi³oci, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim
(1 J 4,16)  tymi s³owami z Pierwszego Listu w. Jana Aposto³a papie¿ Benedykt XVI rozpoczyna encyklikê Deus caritas est, zaznaczaj¹c, i¿ wyra¿aj¹
one istotê wiary chrzecijañskiej1. Mi³oæ rzeczywicie stanowi istotê doskona³oci chrzecijañskiej, ku jej pe³ni jest skierowane ca³e chrzecijañskie ¿ycie duchowe2. To ona bezporednio jednoczy cz³owieka z Bogiem (por. Kol
3,14). W Katechizmie Kocio³a Katolickiego stwierdzono, ¿e mi³oæ jest cnot¹ teologaln¹, dziêki której mi³ujemy Boga nade wszystko dla Niego samego,
a naszych blinich jak siebie samych ze wzglêdu na mi³oæ Boga3. Mi³oæ rozumiana jako ca³kowite, ogarniaj¹ce wszystkie dziedziny cz³owieczeñstwa,
oddanie siebie Bogu oraz wydanie siê w Nim blinim dla ich dobra, na wzór
Chrystusa, owocuje zachowaniem Bo¿ych przykazañ i osobist¹ wiêtoci¹.
Celem niniejszej refleksji jest ukazanie roli mi³oci w procesie uwiêcenia
w kontekcie rozwa¿añ Benedykta XVI, dotycz¹cych mi³oci Boga i bliniego zawartych w jego encyklice.
Proces dochodzenia do pe³ni ¿ycia chrzecijañskiego jest d³ugotrwa³y.
Jego pocz¹tek kojarzy siê zazwyczaj z nawróceniem, natomiast zwieñczeniem
Zob. Benedykt XVI, Deus caritas est, n. 1.
Zob. R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy ¿ycia wewnêtrznego wstêpem do ¿ycia w niebie,
Niepokalanów 1998, s. 178-185.
3
Katechizm Kocio³a Katolickiego, n. 1822.
1
2
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drogi realizacji wiêtoci jest osi¹gniêcie tej pe³ni mi³oci, która jest mo¿liwa
w ¿yciu ziemskim, a w formie absolutnej zrealizowana zostanie w wiecznoci. Proces uwiêcenia posiada zatem swój pocz¹tek i koniec, które to rzeczywistoci zostan¹ uwzglêdnione w niniejszej analizie4.

I. EROS I AGAPE W CHRZECIJAÑSKIM ¯YCIU DUCHOWYM
wiadomy rozwój duchowy nastêpuje dopiero wówczas, kiedy cz³owiek
obdarowany w sakramencie chrztu wiêtego ¿yciem nadprzyrodzonym jest
zdolny do udzielenia w sposób wiadomy i dobrowolny odpowiedzi na Bo¿e
zaproszenie do pe³nej komunii z Nim. Oznacza to koniecznoæ u¿ywania rozumu, co pozwala na przyjêcie osobistej odpowiedzialnoci za swoje ¿ycie
duchowe. Jak ju¿ wspomniano, ów pocz¹tek wyznacza tzw. nawrócenie, które bywa okrelane mianem pierwszego, drugiego b¹d duchowego. Wczeniej
mamy do czynienia z pobo¿noci¹ dzieciêc¹ i pocz¹tkowym wychowaniem
religijnym, które s¹ wa¿ne same w sobie i stanowi¹ przygotowanie do prowadzenia odpowiedzialnego ¿ycia duchowego5. Nawrócenie oznacza podjêcie
decyzji jednoznacznego opowiedzenia siê za Chrystusem i postawienia Go
zdecydowanie na pierwszym miejscu w ¿yciu. W efekcie nastêpuje dog³êbna
zmiana mylenia i patrzenia na Boga, wiat i siebie. wiadome d¹¿enie do
komunii z Chrystusem staje siê priorytetem w ¿yciu chrzecijanina i stopniowo ujawnia siê na zewn¹trz w podejmowanej przez niego ascezie, aby we
wszystkim upodobniæ siê do Chrystusa. Samo nawrócenie posiada charakter
teologalny: dokonuje siê poprzez osobiste dowiadczenie spotkania z Bogiem,
które jest Bo¿ym darem danym bezporednio6 lub porednio za spraw¹ ludzi7
czy ró¿nych okolicznoci8. Na przyk³adzie drogi w. Paw³a Aposto³a mo¿na
zauwa¿yæ, i¿ przy nawróceniu sprawa znajomoci wiary chrzecijañskiej czy
odpowiedniego poziomu ¿ycia moralnego nie ma wiêkszego znaczenia (por.
4
Opis procesu uwiêcenia i jego etapów  zob. m.in.: R. Garrigou-Lagrange, dz. cyt., s. 240852; J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2003, s. 109-158.
5
Potwierdzenie powy¿szej tezy stanowi¹ s³owa w. Teresy z Lisieux, znanej z wczesnej, dzieciêcej pobo¿noci: Na pocz¹tku mego ¿ycia wewnêtrznego, w wieku lat trzynastu i czternastu, zadawa³am sobie pytanie, w czym mog³abym jeszcze post¹piæ ; zob. w. Teresa od Dzieci¹tka Jezus, Dzieje duszy, Kraków 1988, s. 168.
6
Tak jak w przypadku nawrócenia w. Paw³a Aposto³a pod Damaszkiem, zob. Dz 9,1-19.
7
Nawrócenie w. Jana Bo¿ego pod wp³ywem kazania w. Jana z Avila, zob. Kazanie Jana
z Avila, które nawróci³o Jana Bo¿ego [w:] wiêty Jan Bo¿y  Pierwsze wiadomoci historyczne,
red. M. Gomez-Moreno, Kraków 2001, s. 195-200.
8
Na przyk³ad nawrócenie w. Teresy od Jezusa; por. w. Teresa od Jezusa, Ksiêga ¿ycia [w:]
Dzie³a, t. 1, Kraków 1997, s. 179-185.
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Dz 9,6). Najwa¿niejsze jest osobiste spotkanie z Tym, który jest Mi³oci¹ (por.
1 J 4,16): U pocz¹tku bycia chrzecijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiej wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osob¹, która
nadaje ¿yciu now¹ perspektywê, a tym samym decyduj¹ce ukierunkowanie
(DCE 1). wiêty Jan od Krzy¿a za pocz¹tkowy etap d¹¿enia do pe³nej komunii z Bogiem uwa¿a dowiadczenie Bo¿ej mi³oci, które inspiruje do wytrwa³ego szukania komunii z Bogiem pomimo wszelkich trudnoci okrelanych
przez niego mianem nocy ciemnej9. Benedykt XVI wskazuje, i¿ mi³oæ cz³owieka do Boga nie jest ju¿ przykazaniem, ale odpowiedzi¹ na dar mi³oci,
z jak¹ Bóg do nas przychodzi (DCE 1). Bóg jest Tym, który umi³owa³ cz³owieka jako pierwszy (por. 1 J 4,10). Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e mi³owanie
Boga, rozumiane jako odpowied na Jego mi³oæ, jest mo¿liwe dopiero po
uprzednim dowiadczeniu Bo¿ej mi³oci i uwierzeniu w ni¹. Wczeniej,
zw³aszcza przed nawróceniem, ale niejednokrotnie równie¿ po nim, oddawanie siê Bogu bywa inspirowane przede wszystkim zobowi¹zaniem p³yn¹cym
z Ewangelii b¹d nadziej¹ osi¹gniêcia zbawienia10. Jednak¿e, wed³ug Benedykta XVI, poniewa¿ Bóg nas kocha i pozwala na zobaczenie oraz odczucie
Jego mi³oci, to z tego pierwszeñstwa mi³owania ze strony Boga mo¿e, jako
odpowied, narodziæ siê mi³oæ równie¿ w nas (DCE 17). Przykazanie mi³oci nie jest zatem jedynie wymogiem, gdy¿ wczeniej mi³oæ zosta³a cz³owiekowi podarowana: mi³oæ mo¿e byæ przykazana, poniewa¿ wczeniej jest
dana (DCE 14).
W kontekcie mi³oci Boga do swojego ludu opisywanej przez takich proroków jak Ozeasz i Ezechiel, Benedykt XVI zauwa¿a, i¿ jest to mi³oæ namiêtna, ujmowana przez tych¿e proroków w mia³ych obrazach erotycznych.
Relacjê miêdzy Bogiem a narodem izraelskim przedstawiano poprzez metaforê narzeczeñstwa i ma³¿eñstwa, a ba³wochwalstwo ujmowano jako cudzo³óstwo czy prostytucjê (por. DCE 9). Jednoczenie mi³oæ Boga do cz³owieka
jest zarazem w pe³ni mi³oci¹ agape, a nie jedynie erosem: Bóg cz³owieka
mi³uje namiêtnie, ale mi³oci¹ przebaczaj¹c¹ i przyjmuj¹c¹ go takim, jakim
jest. W mi³oci Boga do cz³owieka ma miejsce pe³na synteza erosu i agape
(por. DCE 10). Z kolei, jak pisze w. Jan od Krzy¿a, cz³owiek w pocz¹tkach
wiadomego ¿ycia duchowego  odpowiadaj¹c na mi³oæ Bo¿¹  czyni to
w afektach, wrêcz po¿¹daj¹c Boga, bêd¹c zranionym Jego mi³oci¹, oczekuj¹c nagrody za swoj¹ mi³oæ. wiêty zaznacza jednak¿e, ¿e chodzi o mi³oæ,
która prowadzi do wyrzeczenia siê wszystkiego oraz zapomnienia o sobie dla

9
10

Zob. w. Jan od Krzy¿a, Pieñ duchowa [w:] Dzie³a, Kraków 1995, s. 533.
Zob. w. Klemens Aleksandryjski, Stromata, II, 6, 7, 8, PG 8, 968-976; 9, 960-990.
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Bo¿ej mi³oci11. Doktor Mistyczny, opisuj¹c relacje miêdzy dusz¹ a Bogiem,
z upodobaniem odwo³uje siê do poezji z ksiêgi Pieni nad pieniami ze Starego Testamentu, która zawiera pieni mi³oci12. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e
w pocz¹tkach wiadomego ¿ycia duchowego mamy do czynienia  zarówno
ze strony Boga, jak i ze strony cz³owieka  z mi³oci¹ wstêpuj¹c¹ i zstêpuj¹c¹, czyli z erosem i agape, chocia¿ w mi³oci Boga eros i agape stanowi¹ jednoæ, natomiast w ludzkiej mi³oci na tym etapie ¿ycia duchowego eros zdecydowanie dominuje. Cz³owiek jest zafascynowany Bogiem, którego mi³oci
dowiadczy³ i pragnie w niej siê w pe³ni zanurzyæ. W miarê rozwoju duchowego mi³oæ zstêpuj¹ca stawaæ siê bêdzie dominuj¹c¹, by w zjednoczeniu
przemieniaj¹cym upodobniæ siê do mi³oci Bo¿ej, czyli stanowiæ jednoæ
z mi³oci¹ wstêpuj¹c¹. Mo¿na powiedzieæ, i¿ w procesie uwiêcenia mi³oæ
wstêpuj¹ca pocz¹tkowo posiada przede wszystkim charakter po¿¹daj¹cy,
zwi¹zany z fascynacj¹ Bogiem, natomiast w miarê postêpu w ¿yciu duchowym
przekszta³ca siê w postawê bycia dla, po³¹czon¹ z zapomnieniem o sobie. Fakt
ten nie oznacza jednak, ¿e zanika zupe³nie wymiar wstêpuj¹cy mi³oci, gdy¿
cz³owiek nie mo¿e ¿yæ wy³¹cznie w mi³oci oblatywnej, zstêpuj¹cej. Nie mo¿e
zawsze tylko dawaæ, musi tak¿e otrzymywaæ (DCE 7). Przybiera on jednak inny
charakter. Otó¿ wiadomoæ obdarowania ze strony Boga staje siê w miarê duchowego rozwoju coraz bardziej g³êboka i duchowa, nieuzale¿niona od dalszych dowiadczeñ Bo¿ej mi³oci lub ich braku. Cz³owiek mo¿e dowiadczaæ
kryzysów, a mimo to posiadaæ dog³êbne przewiadczenie o Bo¿ej mi³oci,
wspierane wiar¹. Proces uwiêcenia przebiega wówczas w taki sposób, i¿
w wymiarze psychiczno-emocjonalnym pozostaje wzglêdem Boga jedynie czysta mi³oæ agape, mi³oæ pozbawiona zupe³nie erosu. Pojawiæ siê mo¿e jedynie
wspomnienie o nim, które jednak¿e bêdzie pozbawione podnosz¹cego na duchu wp³ywu na obecne prze¿ywanie relacji z Bogiem  wrêcz przeciwnie, mo¿e
staæ siê ród³em myli oskar¿aj¹cych i obwiniania siebie za obecny, prze¿yciowo trudny stan duchowy. W ten sposób stanowiæ bêdzie dodatkowy element
procesu oczyszczenia, przygotowuj¹cego do zjednoczenia z Bogiem. W tym¿e
zjednoczeniu, po przejciu poprzez tzw. noc ciemn¹, na nowo w mi³oci cz³owieka do Boga pojawi siê eros, zjednoczony z agape i nadaj¹cy jej specyficzny
rys upodabniaj¹cy mi³oæ cz³owieka wzglêdem Boga do Jego mi³oci wzglêdem cz³owieka. Mo¿na zatem powiedzieæ, i¿ na drodze zjednoczenia cz³owieka z Bogiem dochodzi do mi³osnego upodobnienia siê do Boga tak¿e poprzez
niejako stopienie siê w mi³oci ludzkiej erosu i agape w jednej rzeczywistoci mi³oci, na wzór mi³oci Bo¿ej.
11
12

Zob. w. Jan od Krzy¿a, dz. cyt., s. 531-542.
Zob. np. ten¿e, Noc ciemna [w:] Dzie³a, dz. cyt., s. 501-504.
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W praktyce pocz¹tkowe dowiadczenie Bo¿ej mi³oci, pobudzaj¹ce do
odwzajemnienia w mi³oci i rodz¹ce pragnienie pe³nego jej posiadania, daje
si³ê do przebycia d³ugiej drogi koniecznych duchowych oczyszczeñ, aby móc
w pe³ni zakosztowaæ Bo¿ej mi³oci w zjednoczeniu z Tym, który jest sam¹
Mi³oci¹. Jak zatem widaæ, przy nawróceniu oraz na pocz¹tku wiadomego
¿ycia duchowego, dominuj¹cy w mi³oci do Boga element erosa spe³nia od
strony praktycznej niezwykle pozytywn¹ rolê, natomiast przy zjednoczeniu
z Bogiem jego funkcja motywacyjna wygasa i jest odbierana bardziej jako nagroda, jako spe³nienie mi³osnych oczekiwañ. Jak w wietle powy¿szych analiz mo¿na zauwa¿yæ, ludzka, mi³osna odpowied na Bo¿¹ mi³oæ przybiera
ró¿ny charakter zanim zostanie do niej w pe³ni upodobniona. W ca³ym procesie uwiêcenia zdumiewa Bo¿a pedagogia, wed³ug której wszystko w ¿yciu
cz³owieka stanowi szansê i zaproszenie do pe³nego udzia³u w ¿yciu Bo¿ym,
czyli do pe³nego zjednoczenia z Bogiem.

II. MI£OÆ BLINIEGO A PROCES UWIÊCENIA
Mi³oæ do Boga jest nierozerwalnie zwi¹zana z mi³oci¹ do bliniego,
gdy¿ Chrystus po³¹czy³ w jedno przykazanie te dwa: przykazanie mi³oci Boga
i przykazanie mi³oci bliniego zawarte w Ksiêdze Kap³añskiej (DCE 1). Nie
jest przesad¹ stwierdzenie, ¿e Chrystus rangê mi³oci bliniego podniós³
w sposób szczególny, nauczaj¹c o S¹dzie Ostatecznym, kiedy to uto¿sami³ siê
z ka¿dym cz³owiekiem (por. Mt 25,31-46), w ten sposób cile ³¹cz¹c ze sob¹
mi³oæ Boga i bliniego (por. DCE 15). Nie da siê oddzieliæ mi³oci Boga od
mi³oci bliniego, gdy¿ jeliby kto mówi³: Mi³ujê Boga, a brata swego nienawidzi³, jest k³amc¹, albowiem kto nie mi³uje brata swego, którego widzi, nie
mo¿e mi³owaæ Boga, którego nie widzi (1 J 4,20). Wed³ug Benedykta XVI,
mi³oæ bliniego jest drog¹ do spotkania równie¿ Boga, a zamykanie oczu na
bliniego czyni cz³owieka lepym równie¿ na Boga (DCE 16). Z powy¿szego
jednoznacznie wynika, i¿ mi³oæ bliniego zajmuje wa¿ne miejsce w d¹¿eniu
do zjednoczenia z Bogiem.
Najpierw nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ aby cz³owiek w ogóle by³ zdolny do podjêcia Bo¿ego zaproszenia do mi³owania blinich, podanego w formie przykazania, powinien zadbaæ o w³aciw¹ mi³oæ do siebie samego.
Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na na przyk³ad stwierdziæ, ¿e kto nie akceptuje siebie takim jakim jest, bêdzie mia³ problemy z akceptacj¹ blinich,
a kto siebie obwinia za wszystko, bêdzie równie¿ obwinia³ innych. Zatem troska o osobist¹ ludzk¹ i chrzecijañsk¹ dojrza³oæ, o postêp w ¿yciu wewnêtrznym, jest nie tylko trosk¹ o w³asne uwiêcenie, ale tak¿e wyrazem mi³oci
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bliniego13. Osobista asceza podejmowana ze wzglêdu na zaproszenie do komunii z Bogiem stanowi jednoczenie konkretny przejaw mi³oci bliniego,
czêsto nawet niewiadomej. Benedykt XVI wprost zwraca uwagê na koniecznoæ podejmowania ascezy i wyrzeczeñ, aby eros prowadzi³ do prze¿ywania
mi³oci bliniego wed³ug Bo¿ego zamys³u. Papie¿ w Pieni nad pieniami
znajduje wa¿ne wskazanie dotycz¹ce oczyszczania erosu. Otó¿ zauwa¿a, ¿e
w tej ksiêdze znajduj¹ siê dwa ró¿ne okrelenia na oznaczenie mi³oci: najpierw mamy s³owo dodim  liczba mnoga, która wyra¿a mi³oæ jeszcze niepewn¹, w sytuacji nieokrelonego poszukiwania. To s³owo zostaje potem zast¹pione s³owem ahaba, które w przek³adzie greckim Starego Testamentu jest
oddane terminem o podobnym brzmieniu agape, który [ ] sta³ siê wyra¿eniem charakterystycznym dla biblijnego pojêcia mi³oci (DCE 6). Ten drugi
termin oznacza mi³oæ, która staje siê trosk¹ o cz³owieka i pos³ug¹ dla drugiego. Nie szuka ju¿ samej siebie, zanurzenia w upojeniu szczêciem; poszukuje dobra osoby ukochanej: staje siê wyrzeczeniem, jest gotowa do powiêceñ, co wiêcej, poszukuje ich (DCE 6). Kierunek drogi oczyszczenia i ascezy
wiedzie zatem od mi³oci egoistycznej do mi³oci wzorowanej na mi³oci
Chrystusa (por. J 15,12).
Na drodze uwiêcenia tradycyjnie wyró¿nia siê trzy etapy: oczyszczenie,
owiecenie oraz zjednoczenie. Na ka¿dym z nich inna jest sytuacja duchowa
cz³owieka wiadomie d¹¿¹cego do zjednoczenia z Bogiem, inaczej prze¿ywa
i wyra¿a on swoj¹ mi³oæ do Boga. W tym kontekcie warto zwróciæ uwagê
na fakt, i¿ wysi³ek podejmowany na pocz¹tku wiadomego ¿ycia duchowego
 prowadz¹cy do odrzucenia wszystkiego, co przeszkadza w d¹¿eniu do zjednoczenia z Bogiem  znajduje równie¿ swoje odzwierciedlenie w dziedzinie
mi³oci bliniego. Walka z grzechami, z nieuporz¹dkowanymi przywi¹zaniami, przezwyciê¿anie wszelkich przejawów egocentryzmu, a generalnie to
wszystko, co sk³ada siê na drogê oczyszczenia, zak³ada dba³oæ o niewykraczanie w sposób wiadomy przeciwko mi³oci bliniego. Tak realizowana
mi³oæ bliniego posiada charakter negatywny, gdy¿ jest skoncentrowana nie
tyle na wzrastaniu w mi³oci, ile na unikaniu tego, co j¹ umniejsza czy niszczy. Sytuacja zmienia siê w miarê postêpu w ¿yciu duchowym: na drodze
owiecenia wyranie mo¿na zauwa¿yæ rozkwit ró¿norakich cnót, które s¹
przejawem wzrastania w mi³oci. Upodabnianie siê do Chrystusa owocuje,
m.in. mi³oci¹ bliniego coraz bardziej wzorowan¹ na mi³oci Chrystusa,
a zatem prowadz¹c¹ do postawy zupe³nego wydania siebie dla dobra innych
13
Zob. J. Hadry, Mi³oæ jako podstawa owocnego wype³niania misji ewangelizacyjnej w wietle nauczania S³ugi Bo¿ego Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego, Ateneum Kap³añskie 1 (2004),
s. 84.
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w duchu s³u¿by i ca³kowitego wyrzeczenia siê siebie (por. J 13,1-17).
Wzglêdna pe³nia mi³oci bliniego zostaje osi¹gniêta na ostatnim etapie drogi duchowej, czyli podczas drogi jednocz¹cej, gdy¿ zjednoczenie z Bogiem
w mi³oci jest wówczas najwiêksze. Stan zjednoczenia z Bogiem w mi³oci
jest wtenczas tak wielki, ¿e mo¿e zaowocowaæ nawet rzeczywist¹, a nie tylko
deklaratywn¹ zdolnoci¹ do oddania ¿ycia za innych (por. J 15,12-14).
W wietle powy¿szego mo¿na postawiæ tezê, ¿e postêp na drodze osobistego
uwiêcenia oznacza przechodzenie od erosa do agape nie tylko w relacji wzglêdem Boga, ale tak¿e w dziedzinie mi³oci bliniego.
Trzeba wszak¿e pamiêtaæ, ich chrzecijañska mi³oæ bliniego ma swoje
ród³o w mi³oci Boga i jest podejmowana ze wzglêdu na Niego. Sama
w sobie stanowi równoczenie zewnêtrzny wyraz i potwierdzenie autentycznoci mi³oci do Boga. Bez ³aski Bo¿ej nie jest w ogóle mo¿liwa, co szczególnie staje siê widoczne w zetkniêciu z ludmi nieprzychylnie czy wrêcz
wrogo nastawionymi14. Rozwa¿aj¹c powi¹zania miêdzy mi³oci¹ Boga i bliniego, Benedykt XVI stwierdza, ¿e mi³oæ bliniego polega na tym, i¿ kocham
w Bogu i z Bogiem równie¿ innego cz³owieka, którego w danym momencie
mo¿e nawet nie znam lub do którego nie czujê sympatii (DCE 18). Taka mi³oæ jest mo¿liwa jedynie wtedy, kiedy wpierw dosz³o do osobistego, intymnego spotkania miêdzy cz³owiekiem i Bogiem, spotkania oznaczaj¹cego zjednoczenie woli, ale jednoczenie pobudzaj¹cego uczucia. Wówczas cz³owiek
staje siê zdolny patrzeæ na bliniego z perspektywy Chrystusa, a to z kolei
sprawia, ¿e mo¿e jemu oferowaæ o wiele wiêcej ni¿ wymaga jego zewnêtrzne
po³o¿enie, czyli, jak stwierdza Benedykt XVI, spojrzenie mi³oci, którego
potrzebuje (DCE 18). Jeli w ¿yciu cz³owieka brakuje kontaktu z Bogiem,
wtedy nie jest on w stanie rozpoznaæ w blinim obrazu Boga, ale kiedy z kolei
cz³owiek stara siê wype³niaæ swoje religijne obowi¹zki pomijaj¹c bliniego,
wówczas jego relacja z Bogiem zostaje pozbawiona mi³oci i staje siê oziêb³a, czysto formalna. Papie¿ w swoim nauczaniu posuwa siê a¿ do stwierdzenia, ¿e s³u¿ba bliniemu jest konieczn¹ drog¹ prowadz¹c¹ do zauwa¿enia
mi³oci Boga wzglêdem siebie samego. Poniewa¿ mi³oæ Boga i bliniego
stanowi¹ jedno przykazanie, st¹d nie dziwi fakt, i¿ wiêci zdolnoæ do heroicznego mi³owania blinich czerpali ze spotkañ z Chrystusem Eucharystycznym, a jednoczenie ich trwanie przy Chrystusie nabiera³o g³êbi dziêki pe³nionej pos³udze wobec innych (por. DCE 18). Prawdziwa mi³oæ bliniego,
wyp³ywaj¹ca z umi³owania Boga, prowadzi do g³êbokiej pokory i odkrycia,
¿e pomagaj¹c, samemu jest siê obdarowanym. Uczy tak¿e, w obliczu nadmiaru potrzeb przy jednoczesnym braku mo¿liwoci zaradzenia im, postawy za14

Zob. R. Garrigou-Lagrange, dz. cyt., s. 572-575.

120

JACEK HADRY

wierzenia Bogu i zdania siê w pe³ni na Niego (por. DCE 35). Staje siê zatem
czynnikiem wielce sprzyjaj¹cym osobistemu uwiêceniu. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e samo praktykowanie mi³oci bliniego w duchu hymnu w. Paw³a o
mi³oci (por. 1 Kor 13) jest mo¿liwe jedynie przy pe³nym zaanga¿owaniu siê
danej osoby w ¿ycie Bogiem (por. DCE 34).
W wietle powy¿szych analiz mo¿na zauwa¿yæ istnienie wielu powi¹zañ
i zale¿noci miêdzy mi³oci¹ Boga a bliniego, a tak¿e wielu podobieñstw
i analogii w prze¿ywaniu rzeczywistoci mi³oci w relacji miêdzy cz³owiekiem a Bogiem (okrelanej mianem procesu uwiêcenia) oraz miêdzy cz³owiekiem a cz³owiekiem, chocia¿ mi³oæ do Boga i do cz³owieka, mimo tych¿e zbie¿noci, zdecydowanie jakociowo siê ró¿ni¹15.
Podsumowuj¹c przeprowadzone rozwa¿ania, warto uwypukliæ kilka zasadniczych myli, które mog¹ stanowiæ inspiracjê do dalszych, bardziej szczegó³owych poszukiwañ dotycz¹cych roli mi³oci Boga i bliniego w procesie
uwiêcenia. Po pierwsze nale¿y zauwa¿yæ, ¿e mi³oæ Boga do cz³owieka jest
pierwotna wzglêdem mi³oci cz³owieka do Boga. Sprawia to, i¿ przykazanie
mi³oci Boga nie jest jedynie nakazem, ale staje siê mi³osn¹ odpowiedzi¹ skierowan¹ ku Temu, który jako pierwszy umi³owa³. Po wtóre wypada stwierdziæ,
i¿ mi³oæ wstêpuj¹ca i zstêpuj¹ca (eros i agape) w Bogu uto¿samiaj¹ siê ze
sob¹, natomiast w mi³oci cz³owieka do Boga wystêpuj¹ jednoczenie, ale
z ró¿nym natê¿eniem: w sferze prze¿yciowej, podczas duchowych oczyszczeñ, mo¿liwa jest sytuacja, w której eros zupe³nie zanika. Po trzecie, mi³oæ
Boga i bliniego stanowi¹ jedno przykazanie: chocia¿ mi³oæ do Boga posiada pierwszeñstwo i stanowi ród³o mi³oci bliniego, niemniej jednak istnieje
miêdzy nimi wiele powi¹zañ i wzajemnych oddzia³ywañ. Bez mi³oci bliniego nie jest mo¿liwy postêp w ¿yciu wewnêtrznym. Po czwarte rozwój duchowy zak³ada przechodzenie od erosu do agape zarówno w mi³oci wzglêdem Boga, jak i wzglêdem bliniego, aczkolwiek nie musi oznaczaæ zupe³nego zaniku erosu: pe³ne upodobnienie siê w mi³oci do Boga zak³ada obecnoæ
erosu, chocia¿ na p³aszczynie prze¿yciowej nie zawsze jest to mo¿liwe. Po
pi¹te warto pamiêtaæ, ¿e wysi³ek ascetyczny inspirowany pragnieniem dojcia
do pe³nego zjednoczenia z Bogiem stanowi ju¿ sam w sobie, ze wzglêdu na
specyfikê ¿ycia duchowego, przejaw mi³oci bliniego.
15
Zob. w. Katarzyna ze Sieny, Dialog o Bo¿ej Opatrznoci czyli Ksiêga Boskiej nauki,
Poznañ 1987, s. 32-33.
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Ex Congregatione Missionariorum Oblatorum
Beatae Mariae Virginis Immaculatae

Maryja wzorem ¿ycia mi³oci¹ w encyklice Deus caritas est
Mary as an Example of a Life Lived in Love in the Encyclical Deus caritas est

Bóg jest mi³oci¹, kto trwa w mi³oci, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim
(1 J 4,16). Przywo³aniem tekstu z Pierwszego Listu w. Jana, który w sposób
krótki, ale dog³êbny ods³ania istotê Boga, rozpoczyna siê pierwsza encyklika
Ojca wiêtego Benedykta XVI. Papie¿, u progu swego pontyfikatu, który
z pewnoci¹ jest nowy, a zarazem g³êboko osadzony w tradycji Kocio³a i zakorzeniony w spucinie duchowej Jana Paw³a II, naucza o najwa¿niejszej prawdzie wiary: o tym, ¿e Bóg jest mi³oci¹, i ¿e kluczem do zrozumienia chrzecijañstwa jest dowiadczenie tej mi³oci. Ukazuj¹c Boga jako mi³uj¹cego, papie¿
przypomina o zobowi¹zuj¹cym charakterze Bo¿ej caritas. Jest ona darem,
a jednoczenie najwa¿niejszym zobowi¹zaniem dla Kocio³a i cz³owieka.
Cel napisania encykliki Benedykt XVI ukazuje ju¿ we wstêpie: Chcê podkreliæ niektóre fundamentalne elementy, aby pobudziæ wiat do nowej, czynnej gorliwoci w dawaniu ludzkiej odpowiedzi na Bo¿¹ mi³oæ1. Zatem pierwsza encyklika papieska stanowi nowy bodziec do odkrycia i dowiadczenia
w historii wiata i historii osobistej ka¿dego cz³owieka ogromu Bo¿ej mi³oci. Jest odkryciem na nowo prawdy o tym, ¿e ludzkoæ nie zosta³a opuszczona przez Stwórcê, skazana na samotne borykanie siê z losem, ale ¿e Bóg kocha, bezinteresownie i intensywnie.
Encyklika Deus caritas est mówi o mi³oci chrzecijañskiej, przedstawiaj¹c j¹ w ró¿nych kontekstach. Wiara chrzecijañska uznaje mi³oæ jako swoj¹
g³ówn¹ zasadê i  jak mówi papie¿  jest to przes³anie bardzo aktualne
1

DCE 1.
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i maj¹ce konkretne znaczenie w wiecie. Bóg nape³nia nas mi³oci¹, któr¹ powinnimy przekazywaæ innym2.

I. CHRYSTUS OBRAZEM MI£UJ¥CEGO BOGA
Bo¿a mi³oæ w pe³ni objawi³a siê w Jezusie Chrystusie. Boga, którego nikt
nigdy nie widzia³ (J 1,18), objawi³ wiatu Jednorodzony Syn Bo¿y  Jezus
Chrystus. On jest Emmanuelem, to znaczy Bogiem z nami (Mt 1,23). Benedykt XVI w swojej encyklice bardzo mocno podkrela to, o czym naucza³
wczeniej Jan Pawe³ II w Redemptor hominis: Bóg mi³osierny wchodzi
w historiê ka¿dego cz³owieka i staje siê obecny, niemal¿e dotykalny w swoim Synu. Jezus przede wszystkim ukazuje, ¿e mi³oæ Bo¿a wyra¿a siê w odpuszczeniu grzechów i przebaczeniu. W nocnej rozmowie z Nikodemem Jezus powiedzia³: Tak bowiem Bóg umi³owa³ wiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne.
Albowiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na wiat po to, aby wiat potêpi³, ale
po to, by wiat zosta³ przez Niego zbawiony (J 3,16-17). O tym, ¿e Bóg nie
chce, aby ktokolwiek utraci³ zbawienie, uczy³ Chrystus poprzez przypowieci. Ich wymowê wzmacnia³y czyny Jezusa. Jak pisze Benedykt XVI: To Bo¿e
dzia³anie przybiera teraz dramatyczn¹ formê poprzez fakt, ¿e w Jezusie Chrystusie sam Bóg poszukuje zaginionej owcy, ludzkoci cierpi¹cej i zagubionej. Gdy Jezus w swoich przypowieciach mówi o pasterzu, który szuka zaginionej owcy, o kobiecie poszukuj¹cej drachmy, o ojcu, który wychodzi na spotkanie marnotrawnego syna i bierze go w ramiona, wówczas wszystko to nie
sprowadza siê do tylko s³ów, lecz stanowi wyjanienie Jego dzia³ania i bycia3.
Jezus niós³ orêdzie wyzwolenia od grzechów. Odpuszcza³ grzechy, uwalnia³ od wp³ywów z³ych duchów. Wzywa³ do nawrócenia i czyni³ je mo¿liwym. By³, niczym dobry Samarytanin, nadziej¹ dla chorych na duszy i znêkanych. Piêkno i potêga mi³oci mi³osiernej, przebaczaj¹cej, uzdrawiaj¹cej
cz³owieka janieje w tych wszystkich miejscach Ewangelii, gdzie Chrystus
dotyka ran ludzkiego serca i przywraca cz³owiekowi sens ¿ycia i nadziejê.
Mi³oæ Boga najbardziej widoczna jest w tajemnicy krzy¿a. To w³anie wtedy, gdy kontemplujemy krzy¿ Chrystusa  o³tarz ofiary przeb³agania i pojednania  najwyraniej widzimy, jak Panu Bogu zale¿y na zbawieniu cz³owieka. Benedykt XVI wskazuje na tajemnicê krzy¿a jako najwiêksze objawienie
Bo¿ej mi³oci. To w³anie w mierci Chrystusa na krzy¿u dokonuje siê owo
2
3

Tam¿e.
Tam¿e, 12.
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zwrócenie siê Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje
siebie, aby podnieæ cz³owieka i go zbawiæ  jest to mi³oæ w swej najbardziej radykalnej formie. Przez spojrzenie skierowane na przebity bok Chrystusa, o którym mówi w. Jan (por. 19,37), powinna byæ najpe³niej odczytana
i kontemplowana prawda, ¿e Bóg jest mi³oci¹ (1 J 4,8). Wychodz¹c od tego
wydarzenia mo¿na definiowaæ czym jest mi³oæ. Jednoczenie rozpoczynaj¹c
od tego spojrzenia, chrzecijanin znajduje drogê swego ¿ycia i swojej mi³oci. W ten sposób prawdziw¹ nowoci¹ Nowego Testamentu nie s¹ nowe idee,
lecz osoba Jezusa Chrystusa. Chrystus w³anie sob¹ ucielenia pojêcia, objawiaj¹c nies³ychany i niebywa³y realizm mi³oci.

II. ODPOWIEDZIEÆ NA BO¯¥ MI£OÆ
Mi³oæ jako najbardziej pierwotne dowiadczenie, które le¿y u podstaw
wszelkiego ewangelicznego zobowi¹zania, jest fundamentem ca³ego chrzecijañskiego ¿ycia moralnego. Wspó³czesna teologia moralna próbuje zbudowaæ
ca³¹ zwart¹ strukturê moralnoci chrzecijañskiej na jednej fundamentalnej
zasadzie mi³oci. Wynika to tak¿e z charyzmatycznej odnowy Kocio³a i szerszego ni¿ dawniej widzenia etosu chrzecijañskiego w kontekcie obecnoci
i dzia³ania Ducha wiêtego. Oznacza to jednoczenie odchodzenie od wszelkiego moralizatorstwa, gdy¿ mi³oæ, która le¿y u podstaw ¿ycia moralnego,
jest najpierw darem, a dopiero potem zadaniem4.
Uwierzylimy mi³oci Boga  tak zdaniem Benedykta XVI chrzecijanin
mo¿e wyraziæ podstawow¹ opcjê swego ¿ycia. Jak zauwa¿a u pocz¹tku bycia
chrzecijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiej wielkiej idei, ale natomiast
spotkanie z wydarzeniem, z Osob¹, która nadaje ¿yciu now¹ perspektywê,
a tym samym decyduj¹ce ukierunkowanie5. Tak wyrane okrelenie mi³oci
Bo¿ej jako centrum chrzecijañskiego zaanga¿owania i podstawowej opcji
¿ycia jest jednoznacznym opowiedzeniem siê za takim widzeniem moralnoci chrzecijañskiej, dla której zasadniczym zagadnieniem jest w³anie mi³oæ
Bo¿a objawiona w osobie i dziele Jezusa Chrystusa.
Pytanie o miejsce mi³oci w ca³oci moralnoci chrzecijañskiej jest jednym z najistotniejszych zagadnieñ dla samego rozumienia koncepcji tej moralnoci. Bowiem ukazanie pe³ni chrzecijañskiego etosu zale¿y ostatecznie
od zrozumienia roli, jak¹ odgrywa w nim mi³oæ. Ksiêgi biblijne w wielu
4
Por. J. Nagórny, Agape i etos. Centralny charakter mi³oci w moralnoci chrzecijañskiej
[w:] Mi³oæ w postawie ludzkiej, red. W. S³omka, Lublin 1993, s. 160-161.
5
DCE 1.
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miejscach mówi¹ o mi³oci, jak¹ Bóg obdarza ludzi. Ukazuj¹ te¿ dzia³anie
mi³oci w cz³owieku6. Objawienie pozwala poznaæ Boga w sposób niedostêpny dla ludzkiego umys³u. Przez wiarê mo¿na poznaæ dzia³anie Boga wobec
cz³owieka w dziele zbawienia. Przez dzia³anie Boga ods³ania siê nieco tajemnica ¿ycia Bo¿ego, nieskoñczonej mi³oci.
Pismo wiête opisuje relacjê cz³owieka do Boga jako wiarê, nadziejê
i mi³oæ. Wraz z rozwojem Objawienia te trzy cnoty s¹ przedstawiane jako
fundamentalne postawy cz³owieka wobec Boga. Ju¿ w Starym Testamencie
Izraelici wezwani s¹ do praktykowania wiary i mi³oci wobec Boga, który siê
objawia i gwarantuje wype³nienie swoich obietnic. W Nowym Testamencie
Bóg objawi³ siê w sposób pe³ny w Jezusie Chrystusie, który zachêca do wiary w swoje orêdzie zbawcze (por. Mk 1,15), do zaufania Jego obietnicom (por.
J 14,1-6) oraz do mi³oci Ojca i siebie ((por. Mk 12,28-34; Mt 10,37; J 21,1517). wiêty Pawe³ wyranie zjednoczy³ w jedn¹ formu³ê wiarê, nadziejê
i mi³oæ prezentuj¹c je jako podstawowe sposoby wiêzi z Bogiem (por. Rz
5,1-5; 1 Kor 13,13; Gal 5,5; Kol 1,4n). Mimo tak wyranego przekazu biblijnego refleksja nad cnotami teologalnymi nie zawsze by³a w historii nale¿ycie
podejmowana. W ró¿nych etapach historii akcentowano, czy to globaln¹ wizjê cnoty, czy to rozwijano szczegó³owe i funkcjonalne jej odniesienia7.
W teologii posoborowej, wraz z odnow¹ biblijn¹, powróci³o zainteresowanie
cnotami teologalnymi8.
Wiara, nadzieja i mi³oæ  jak stwierdza papie¿ w Deus caritas est  s¹
nierozdzielne. Nadzieja w praktyce wyra¿a siê przede wszystkim w cnocie
cierpliwoci, która nie s³abnie w czynieniu dobra nawet w obliczu pozornej
pora¿ki. Wyrazem nadziei jest tak¿e pokora, która akceptuje misterium Boga
i ufa Mu nawet w ciemnoci9.
Wiara z kolei  podkrela papie¿  ukazuje nam Boga, który da³ swojego
Syna za nas i budzi w nas zwyciêsk¹ pewnoæ, ¿e to prawda: Bóg jest mi³oci¹. W ten sposób wiara przemienia niecierpliwoæ i w¹tpliwoci w pewn¹
nadziejê, ¿e Bóg opiekuje siê wiatem, i ¿e mimo wszelkich ciemnoci i za6
Por. T. Sikorski, A. Zuberbier, Mi³oæ w: S³ownik teologiczny, t. 1, red. A Zuberbier, Katowice 1985, s. 307-313.
7
Por. I. Mroczkowski, Rehabilitacja cnót teologicznych, Studia P³ockie 14 (1986), s. 10-11.
8
Szczególnie uwiadomienie sobie zwi¹zku teologii dogmatycznej z moraln¹ przynios³o pog³êbione rozumienie cnót teologicznych i moralnych. Nowe dyskusje o proprium moralnoci chrzecijañskiej domaga³y siê wyjanienia roli ³aski w ¿yciu moralnym chrzecijanina. Jeli uwzglêdni
siê dzisiaj istniej¹ce pr¹dy filozoficzno-antropologiczne, dyskusje wokó³ personalizmu, teologii wyzwolenia i nadziei trzeba przyznaæ, ¿e wiara, nadzieja i mi³oæ stoj¹ w centrum wielu sporów filozoficzno-teologicznych.
9
Por. DCE 39.
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gro¿eñ On zwyciê¿a. Papie¿ wskazuje tutaj, i¿ wiara, która jest wiadoma
mi³oci Boga, ze swej strony prowokuje mi³oæ. Jest ona jedynym wiat³em,
które zawsze na nowo rozprasza mroki wiata i daje cz³owiekowi odwagê do
¿ycia i dzia³ania10.

III. MARYJNY WYMIAR ¯YCIA MI£OCI¥
Odwo³anie siê do Maryi jako wzoru cnót teologalnych wydaje siê szczególnie zbie¿ne z postulatami odnowionej, personalistycznie ujêtej teologii
moralnej, by w wiêkszej mierze uwzglêdniaæ wzorce osobowe i modele etyczne. To w³anie wzorce osobowe  a nie tylko abstrakcyjne pojêcia i normy 
mog¹ ³atwiej poruszyæ serca i umys³y ludzkie i wp³yn¹æ na postêpowanie ludzi. Maryja kszta³towa³a swoj¹ wiê z Bogiem poprzez wiarê, nadziejê i mi³oæ. Dlatego jest ona szczególnym wzorem ¿ycia tymi cnotami dla ka¿dego
chrzecijanina. Ponadto jako duchowa Matka, Maryja jest czynnie zaanga¿owana w rozwój wiêzi z Bogiem  a wiêc ¿ycia teologalnego  u ka¿dego
ucznia Chrystusa.
Maryja ma realny wp³yw na kszta³towanie ¿ycia chrzecijañskiego wed³ug zamierzeñ i mocy Bo¿ych i zaszczepionych w cz³owieku przez ³askê.
Dar Bo¿y, czeka na odpowied  czujn¹, wiern¹ i pe³n¹ mi³oci  ze strony
cz³owieka. W tym zbawczym dialogu to, co Boskie, mo¿e i musi spotkaæ siê
z tym, co ludzkie, aby je podnieæ i dwigaæ ku pe³ni ¿ycia wiecznego. Gdy
cz³owiek z pomoc¹ Maryi i na Jej wzór podejmuje ¿ycie wed³ug wiary nadziei i mi³oci, wówczas rozwija siê piêkne i bogate ¿ycie chrzecijañskie.
Maryja zosta³a najpe³niej obdarowana Bo¿¹ mi³oci¹ i jej dzia³ania najbardziej w swoim ¿yciu dowiadczy³a. Jednoczenie swoj¹ postaw¹ Maryja
odpowiedzia³a na Bo¿¹ mi³oæ w sposób jedyny i niepowtarzalny. Dlatego
Ona sama, odczytywana w prawdzie swojej osoby, staje siê wymownym znakiem Bo¿ej mi³oci. Obecnoæ Maryi w ¿yciu chrzecijanina wskazuje na Jej
wp³yw w chrzecijañskim ¿yciu cnot¹ mi³oci.
W ten sposób mo¿na mówiæ o maryjnym wymiarze moralnego ¿ycia
chrzecijanina w odniesieniu do mi³oci. Chrzecijanin powinien kszta³towaæ
swoje ¿ycie i postêpowanie Chrystusow¹ drog¹ zbawienia w oparciu o czynn¹ i wzorcz¹ obecnoæ Maryi. Zasadniczym przejawem tej obecnoci w ¿yciu
moralnym maryjny wzór i macierzyñski wp³yw na ¿ycie chrzecijanina cnotami teologalnymi.
10

Por. tam¿e.
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Duchowoæ maryjna oznacza szczególn¹ relacjê miêdzy ka¿dym uczniem
Chrystusa a Maryj¹. Chodzi tutaj o wprowadzenie Maryi w najbardziej wewnêtrzne sfery w³asnego ¿ycia duchowego i psychicznego. Duchowoæ maryjna staje siê w ten sposób drog¹ do nieustannych narodzin Chrystusa i do
formowania tajemnicy mi³oci Bo¿ej w cz³owieku.
Enuncjacje maryjne w encyklice Deus caritas est podjête s¹ w cis³ym
znaczeniu przez Benedykra XVI w jej zakoñczeniu  w 41 i 42 punkcie dokumentu. Wczeniej Papie¿ przywo³uje postacie wiêtych Kocio³a, którzy
w przyk³adny sposób wype³nili dzie³o caritas. Nastêpnie stwierdza, ¿e pomiêdzy wiêtymi wyró¿nia siê Maryja, Matka Pana i odzwierciedlenie wszelkiej
wiêtoci11.
Przywo³uj¹c wydarzenie opisane przez Ewangeliê w. £ukasza i zaanga¿owanie Maryi w pos³ugê mi³oci wobec krewnej El¿biety, papie¿ wskazuje
na praxis s³u¿ebnej mi³oci Maryi. To w³anie tam wypiewuje Ona tak¿e
swój kantyk Magnificat anima mea Dominum  Wielbi dusza moja Pana (£k
1,46). W s³owach tego kantyku Maryja wyra¿a program swojego ¿ycia. Chodzi w nim o to  wyjania papie¿  aby nie stawiaæ siebie w centrum, ale
zostawiæ miejsce dla Boga. Jego osobê za Maryja spotyka zarówno w modlitwie, jak i w pos³udze bliniemu, bo tylko wtedy wiat staje siê dobry12.
Maryja jest wielka dlatego w³anie  podkrela Benedykt XVI  ¿e zabiega nie o w³asn¹ wielkoæ, lecz o wielkoæ Boga. Taka jest w³anie mi³oæ
ewangeliczna. Maryja jest pokorna  nie chce byæ niczym innym jak s³u¿ebnic¹ Pañsk¹ (por. £k 1,38.48). Maryja wie, ¿e jedynie wtedy, gdy nie wype³nia swojego dzie³a, ale gdy oddaje siê do pe³nej dyspozycji dzia³aniu Bo¿emu, ma udzia³ w zbawianiu wiata. Jest tak¿e niewiast¹ nadziei, poniewa¿:
wierzy w obietnice Bo¿e i oczekuje zbawienia Izraela. Dlatego Zwiastun
Boga mo¿e przyjæ do Niej i wezwaæ J¹ do ostatecznej s³u¿by tym obietnicom13.
Maryja jest tak¿e kobiet¹ wiary, jak na to wskazuj¹ s³owa wypowiedziane do Niej przez El¿bietê: B³ogos³awiona jeste, która uwierzy³a (£k 1,45).
Chodzi tutaj o wiarê Bogu, Jego obietnicom i Jego s³owu. Magnificat  kantyk, który papie¿ nazywa portretem Jej duszy14  jest w ca³oci utkany z nici
Pisma wiêtego, z nici S³owa Bo¿ego. W ten sposób objawia siê  stwierdza
Ojciec wiêty  ¿e w S³owie Bo¿ym czuje siê Ona jak u siebie w domu15.
Tam¿e 41.
Por. tam¿e.
13
Por. tam¿e.
14
Tam¿e.
15
Tam¿e.
11

12
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Maryja mówi i myli wed³ug S³owa Bo¿ego. S³owo Bo¿e staje siê Jej s³owem,
a s³owo Maryi rodzi siê ze S³owa Bo¿ego. Papie¿ podkrela, ¿e Jej myli
pozostaj¹ w syntonii z mylami Bo¿ymi, ¿e Jej wola idzie w parze z wol¹
Boga. Ona, bêd¹c wewnêtrznie przenikniêta S³owem Bo¿ym, mo¿e staæ siê
poprzez swoj¹ niezachwiana wiarê Matk¹ S³owa Wcielonego16.
Te papieskie s³owa wspó³brzmi¹ z innym fragmentem encykliki, gdzie jest
mowa o wspó³pracownikach pracy charytatywnej w Kociele. Mo¿na powiedzieæ, ¿e maj¹ oni inspirowaæ siê nie ideologiami poprawiania wiata, ale kierowaæ siê wiar¹, która dzia³a przez mi³oæ (por. Ga 5,6)17. Powinny to byæ
osoby na wzór Maryi dotkniête przede wszystkim mi³oci¹ Chrystusa. Chodzi wiêc o ludzi, których serce zdoby³ Chrystus sw¹ mi³oci¹, budz¹c w nich
mi³oæ bliniego. Kryterium inspiruj¹cym ich dzia³anie powinno byæ zdanie
z Drugiego Listu do Koryntian: Mi³oæ Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14).
wiadomoæ, ¿e w Chrystusie sam Bóg ofiarowa³ siê za ludzi a¿ do mierci,
powinna sk³aniaæ wszystkich zaanga¿owanych w dzia³alnoæ charytatywn¹
Kocio³a do tego, by nie ¿yæ dla siebie samych, ale dla Niego i wraz z Chrystusem dla innych. Kto kocha Chrystusa  podkrela papie¿  kocha Koció³
i powinien pragn¹æ, aby Koció³ coraz bardziej by³ wyrazem i narzêdziem
mi³oci, która od Niego emanuje. Przez swój udzia³ w praktykowaniu mi³oci
Kocio³a powinien byæ wiadkiem Boga i Chrystusa, i dlatego w³anie chce
bezinteresownie spe³niaæ dobro dla ludzi18. Chodzi tutaj o dobro spe³niane dla
ludzi na wzór Maryi ¿yj¹cej tajemnic¹ Bo¿ej mi³oci.
Mówi¹c o charytatywnej dzia³alnoci Kocio³a papie¿ wskazuje na dwa
istotne elementy. Po pierwsze, ¿e wewnêtrzna natura Kocio³a wyra¿a siê
w troistym zadaniu, mianowicie w g³oszeniu s³owa Bo¿ego (kerygma-martyria), w sprawowaniu sakramentów (leiturgia) oraz w pos³udze mi³oci
(diaconia). S¹ to zadania cile ze sob¹ zwi¹zane i nie mog¹ byæ od siebie
oddzielone. Caritas nie jest dla Kocio³a rodzajem opieki spo³ecznej, któr¹
mo¿na by powierzyæ komu innemu, ale nale¿y do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty19. Szczególnie wiêc g³oszeniu S³owa Bo¿ego
i w pos³udze mi³oci potrzebny jest maryjny rys tego zaanga¿owania. Maryja staje jest wzorem przyjêcia S³owa Bo¿ego i dawania go wiatu. Podobnie pos³uga mi³oci w Kociele winna mieæ macierzyñskie znamiê i w ten
sposób upodabniaæ siê do macierzyñstwa Maryi wobec ka¿dego cz³owieka
i ca³ego Kocio³a.
16
17
18
19

Por.
Por.
Por.
Por.

tam¿e.
tam¿e, 33.
tam¿e.
tam¿e 25.
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Po drugie za Koció³ jest rodzin¹ Bo¿¹ w wiecie. W tej rodzinie nie
powinno byæ nikogo, kto cierpia³by z powodu braku tego, co konieczne. Jednoczenie jednak caritas-agape wykracza poza granice Kocio³a. Benedykt
XVI wskazuje tutaj na przypowieæ o dobrym Samarytaninie, która pozostaje
kryterium miary nak³adaj¹c powszechnoæ mi³oci. Kieruje ona zainteresowanie ku potrzebuj¹cemu, spotkanemu przypadkiem cz³owiekowi (por. £k
10,31), kimkolwiek by on by³. Obok tego uniwersalnego przykazania mi³oci
 przypomina papie¿  istnieje równie¿ koniecznoæ specyficznie eklezjalna.
Chodzi wiêc o to, aby w Kociele jako rodzinie ¿aden z jej cz³onków, który
jest w potrzebie, nie cierpia³. Taki jest w³anie sens s³ów Listu do Galatów:
A zatem, dopóki mamy czas, czyñmy dobrze wszystkim, a zw³aszcza naszym
braciom w wierze (Ga 6,10)20. Tak¿e tutaj obecnoæ Maryi w rodzinie, któr¹
jest Koció³, powinna byæ odczytywana i przyjêta jako wsparcie wszelkiego
zaanga¿owania na rzecz caritas wobec cz³owieka potrzebuj¹cego, dla którego Maryja pozostaje zawsze Matk¹21.
Benedykt XVI z naciskiem stwierdza, ¿e Maryja jest kobiet¹, która kocha22.
Papie¿ podkrela, ¿e jako wierz¹ca, która w wierze myli zgodnie z myl¹ Bo¿¹
i pragnie wed³ug Bo¿ej woli, mo¿e byæ jedynie niewiast¹, która kocha23. Trzeba zauwa¿yæ za papie¿em, ¿e do dojrza³oci mi³oci nale¿y to, i¿ anga¿uje
wszystkie potencjalne mo¿liwoci cz³owieka i w³¹cza go w swój ca³okszta³t.
Spotkanie z widzialnymi przejawami mi³oci Boga mo¿e wzbudziæ w cz³owieku uczucie radoci, jakie rodzi siê z doznania, ¿e jest siê kochanym. To spotkanie wymaga jednak równie¿ zaanga¿owania woli i intelektu. Rozpoznanie Boga
¿yj¹cego jest drog¹ wiod¹c¹ do mi³oci, a przystanie woli cz³owieka na wolê
Boga ³¹czy rozum, wolê i uczucie w ogarniaj¹cy wszystko akt mi³oci24.
Jest to jednak proces  zauwa¿a Ojciec wiêty  który trwa nieustannie.
Mi³oæ bowiem nigdy nie jest skoñczona i spe³niona. Zmienia siê wraz z biegiem ¿ycia, dojrzewa i w³anie dlatego pozostaje wierna samej sobie. Idem
velle atque idem nolle  chcieæ tego samego, nie chcieæ tego samego, to w³anie staro¿ytni  przypomina papie¿  uznali za prawdziw¹ treæ mi³oci.
Chodzi o to, aby staæ siê podobnym jedno do drugiego, co prowadzi do
wspólnoty pragnieñ i myli25.
Por. tam¿e.
Por. tak¿e, Jan Pawe³ II, Maryjny wymiar Kocio³a, przemówienie do Kolegium Kardynalskiego i cz³onków Kurii Rzymskiej, Rzym, 22.12.1987, LOsservatore Romano 9 (1988) nr 1
(Dodatek do rocznika 1987), s. I.
22
DCE 41.
23
Por. tam¿e.
24
Por. tam¿e 17.
25
Por. tam¿e.
20
21
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Historia mi³oci miêdzy Bogiem a cz³owiekiem polega w³anie na fakcie,
¿e ta wspólnota woli wzrasta w jednoci myli i uczuæ. W ten sposób wola
cz³owieka i wola Boga staj¹ siê coraz bardziej zbie¿ne. Wola Bo¿a przestaje
byæ cz³owiekowi obc¹ wol¹, któr¹ narzucaj¹ mu z zewn¹trz przykazania, ale
staje siê jego w³asn¹ wol¹, która wychodzi z fundamentalnego dowiadczenia
tego, ¿e w rzeczywistoci Bóg jest cz³owiekowi bardziej bliski ni¿ on sam
sobie. W konsekwencji wzrasta oddanie cz³owieka Bogu i Bóg staje siê jego
radoci¹ (por. Ps 73[72],23-28)26. U Maryi zgodnoæ Jej woli z wol¹ Bo¿¹
osi¹ga swoj¹ doskona³oæ i staje siê jednoczenie wzorem prze¿ywania tej
jednoci z wol¹ Bo¿¹ dla ka¿dego wierz¹cego i ca³ego Kocio³a.
Mi³oæ Maryi  kontynuuje Papie¿  mo¿na wyczuæ w cichych gestach,
o których mówi¹ ewangeliczne opowiadania o dzieciñstwie Jezusa. Widzimy
j¹ tak¿e w delikatnoci, z jak¹ w Kanie Galilejskiej dostrzega potrzebê ma³¿onków i przedstawia j¹ Jezusowi. O Jej dojrza³ej mi³oci, zdaniem papie¿a,
wiadczy tak¿e pokora, z jak¹ przyjmuje swoje pozostawanie w cieniu
w okresie publicznego ¿ycia Jezusa, wiedz¹c, ¿e Syn musi teraz za³o¿yæ now¹
rodzinê i ¿e godzina Matki nadejdzie dopiero w chwili krzy¿a, która bêdzie
prawdziw¹ godzin¹ Jezusa (por. J 2,4; 13,1). Wówczas, gdy uczniowie podczas próby uciekn¹, Maryja pozostanie u stóp krzy¿a, daj¹c wiadectwo mi³oci do koñca (por. J 19,25-27). W godzinie Piêædziesi¹tnicy, aposto³owie
bêd¹ gromadziæ siê wokó³ Niej w oczekiwaniu na Dar Ducha wiêtego (por.
Dz 1,14)27.
W ¿yciu wiêtych  stwierdza papie¿  nie nale¿y braæ pod uwagê jedynie ich ziemskiej biografii, ale tak¿e ich ¿ycie i dzie³o w Bogu, których dokonuj¹ po mierci. W ich ¿yciu jasno bowiem mo¿na dostrzec prawdê, ¿e kto
zmierza ku Bogu, nie oddala siê od ludzi, ale staje siê im prawdziwie bliski28.
W nikim innym, jak w Maryi  podkrela Benedykt XVI  nie mo¿emy
tej prawdy dostrzec wyraniej. Przede wszystkim wiadcz¹ o tym s³owa wypowiedziane przez ukrzy¿owanego Chrystusa do Jana, a przez niego do
wszystkich uczniów Jezusa: Oto Matka twoja (J 19,27). Ka¿de pokolenie
przyjmuje te s³owa na nowo jako swoje. Poprzez Testament Chrystusa z Krzy¿a Maryja sta³a siê Matk¹ wszystkich wierz¹cych29. Testament z Krzy¿a jest
tym bardziej wymowny, ¿e dokonuje siê w chwili objawienia najwiêkszej
Mi³oci, Mi³oci odkupieñczej. To tutaj Maryja staje siê Matk¹ wszystkich
wierz¹cych w tê Mi³oæ i ¿yj¹cych tajemnic¹ tej Mi³oci.
26
27
28
29

Por.
Por.
Por.
Por.

tam¿e.
tam¿e 41.
tam¿e 42.
tam¿e.
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Matka Bo¿a pomaga ka¿demu wierz¹cemu urzeczywistniaæ ¿ycie Bo¿¹
mi³oci¹ poprzez swoje wstawiennictwo. Do Jej matczynej dobroci, czystoci
i dziewiczego piêkna odwo³uj¹ siê ludzie wszystkich czasów i ze wszystkich
stron wiata ze swymi potrzebami i nadziejami. W ¿ycie tajemnic¹ Bo¿ej
mi³oci Maryja wnosi swoj¹ matczyn¹ moc, gdy mi³oæ wystawiana jest na
próbê poprzez cierpienia, samotnoæ czy dowiadczenia ¿ycia wspólnotowego30. Macierzyñstwo Maryi jest powszechne. Ludzie bowiem zawsze dowiadczaj¹ Jej dobroci i niewyczerpanej mi³oci matczynego serca. Mówi¹
o tym wiadectwa wdziêcznoci p³yn¹ce z ca³ego wiata i ze strony ró¿nych
kultur. S¹ one uznaniem dla tej czystej mi³oci, która  jak stwierdza papie¿ 
nie szuka siebie samej, ale po prostu chce dobra.
Benedykt XVI zauwa¿¹, ¿e czeæ ze strony wiernych jest wyrazem nieomylnej intuicji, w jaki sposób taka mi³oæ jest mo¿liwa. Rodzi siê ona dziêki najbardziej intymnej jednoci z Bogiem, przez któr¹ stajemy siê Nim przenikniêci. Jest to warunek, który pozwala tym, co zaczerpnêli ze ród³a mi³oci Bo¿ej, aby i oni sami stali siê ród³ami wody ¿ywej (por. J 7,38)31.
Na zakoñczenie trzeba stwierdziæ, ¿e nauczanie Benedykta XVI w encyklice Deus caritas est podejmuje na nowo wiarê Kocio³a, ¿e w³anie Maryja
 Dziewica i Matka  ukazuje nam, czym jest mi³oæ, sk¹d ona pochodzi oraz
sk¹d czerpie swoj¹ odnawian¹ wci¹¿ na nowo si³ê. Matka Bo¿a wydaj¹c na
wiat Syna Bo¿ego, ca³a odda³a siê Bogu. W ten sposób sta³a siê ród³em
dobroci. Aktywnie wskazuje swoj¹ osob¹ i dzia³aniem na Jezusa i prowadzi
ku Niemu. Dziêki Maryi chrzecijanin uczy siê Go poznawaæ i kochaæ oraz
staje siê zdolny do prawdziwej mi³oci. Uczeñ Chrystusa na maryjnej drodze
¿ycia mi³oci¹ coraz bardziej staje siê dawc¹ mi³oci, któr¹ czerpie od Zbawiciela.
30
31

Por. tam¿e.
Por. tam¿e.
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WPROWADZENIE
1. Bóg jest mi³oci¹: kto trwa w mi³oci, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim
(1 J 4,16). S³owa z Pierwszego Listu wiêtego Jana wyra¿aj¹ ze szczególn¹
jasnoci¹ istotê wiary chrzecijañskiej: chrzecijañski obraz Boga i tak¿e
wynikaj¹cy z niego obraz cz³owieka i jego drogi. Oprócz tego, w tym samym wierszu, w. Jan daje nam jakby zwiêz³¹ zasadê chrzecijañskiego
¿ycia: Mymy poznali i uwierzyli mi³oci, jak¹ Bóg ma ku nam.
Uwierzylimy mi³oci Boga  tak chrzecijanin mo¿e wyraziæ podstawow¹ opcjê swego ¿ycia. U pocz¹tku bycia chrzecijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiej wielkiej idei, ale natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osob¹, która nadaje ¿yciu now¹ perspektywê, a tym samym decyduj¹ce ukierunkowanie. wiêty Jan przedstawi³ w swojej Ewangelii to
wydarzenie w nastêpuj¹cych s³owach: Tak bowiem Bóg umi³owa³ wiat,
¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w niego wierzy... mia³
¿ycie wieczne (3,16). Wiara chrzecijañska uznaj¹c mi³oæ za swoj¹ g³ówn¹ zasadê przyjê³a to co stanowi³o istotê wiary Izraela, a równoczenie
nada³a temu now¹ g³êbiê i zasiêg. Wierz¹cy Izraelita faktycznie modli siê
codziennie s³owami Ksiêgi Powtórzonego Prawa, wiedz¹c, ¿e w nich jest
zawarta istota jego egzystencji: S³uchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem
 Pan jedynie. Bêdziesz wiêc mi³owa³ Pana, Boga twojego, z ca³ego swego
serca, z ca³ej duszy swojej, ze wszystkich swych si³ (6,4-5). Jezus po³¹czy³
w jedno przykazanie te dwa: przykazanie mi³oci Boga i przykazanie mi³oci bliniego zawarte w Ksiêdze Kap³añskiej: Bêdziesz mi³owa³ bliniego jak siebie samego (19,18; por. Mk 12,29-31). Poniewa¿ Bóg pierwszy nas
umi³owa³ (por. 1 J 4,10), mi³oæ nie jest ju¿ przykazaniem, ale odpowiedzi¹
na dar mi³oci, z jak¹ Bóg do nas przychodzi.
Jest to przes³anie bardzo aktualne i maj¹ce konkretne znaczenie
w wiecie, w którym z imieniem Bo¿ym ³¹czy siê czasami zemsta czy nawet obowi¹zek nienawici i przemocy. Dlatego w pierwszej mojej Encyklice pragnê mówiæ o mi³oci, któr¹ Bóg nas nape³nia i któr¹ mamy przekazywaæ innym. St¹d dwie du¿e czêci tego Listu, g³êboko ze sob¹ zwi¹zane. Pierwsza bêdzie mia³a charakter bardziej spekulatywny, gdy¿
chcia³bym w niej sprecyzowaæ  na pocz¹tku mego Pontyfikatu  niektóre istotne dane na temat mi³oci, jak¹ Bóg, w tajemniczy i darmowy sposób, ofiaruje cz³owiekowi, razem z wewnêtrzn¹ wiêzi¹ tej Mi³oci z rzeczywistoci¹ mi³oci ludzkiej. Druga czêæ bêdzie mia³a charakter bardziej
konkretny, gdy¿ bêdzie mówi³a o kocielnym wype³nianiu przykazania
mi³oci bliniego. Jest to tematyka bardzo szeroka; nie jest jednak celem
tej Encykliki prowadzenie d³ugiego wywodu. Chcê podkreliæ niektóre
fundamentalne elementy, aby pobudziæ wiat do nowej, czynnej gorliwoci w dawaniu ludzkiej odpowiedzi na Bo¿¹ mi³oæ.
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CZÊÆ PIERWSZA

JEDNOÆ MI£OCI W STWORZENIU I HISTORII ZBAWIENIA
PROBLEM JÊZYKA
2. Mi³oæ Boga wobec nas jest spraw¹ zasadnicz¹ dla ¿ycia i niesie ze
sob¹ decyduj¹ce pytania o to, kim jest Bóg i kim my jestemy. W tym kontekcie przeszkodê stanowi przede wszystkim jêzyk. Termin mi³oæ sta³
siê dzi jednym ze s³ów najczêciej u¿ywanych i tak¿e nadu¿ywanych,
którym nadajemy znaczenia zupe³nie ró¿ne. Jeli tematyka tej Encykliki
koncentruje siê na problemie rozumienia i praktyki mi³oci w Pimie
wiêtym i Tradycji Kocio³a, nie mo¿emy po prostu pomin¹æ znaczenia
tego s³owa w ró¿nych kulturach i wspó³czesnym jêzyku.
Wspominamy przede wszystkim szerokie pole semantyczne s³owa mi³oæ: mówi siê o mi³oci ojczyzny, o umi³owaniu zawodu, o mi³oci miêdzy
przyjació³mi, o zami³owaniu do pracy, o mi³oci pomiêdzy rodzicami
i dzieæmi, pomiêdzy rodzeñstwem i krewnymi, o mi³oci bliniego i o mi³oci Boga. Jednak w ca³ej tej wieloci znaczeñ, mi³oæ miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, w której cia³o i dusza uczestnicz¹ w sposób nierozerwalny
i w której przed istot¹ ludzk¹ otwiera siê obietnica szczêcia, pozornie nie
do odparcia, wy³ania siê jako wzór mi³oci w ca³ym tego s³owa znaczeniu,
w porównaniu z którym na pierwszy rzut oka ka¿dy inny rodzaj mi³oci
blednie. Rodzi siê wiêc pytanie: czy wszystkie te formy mi³oci w koñcu
w jaki sposób siê jednocz¹ i mi³oæ, pomimo ca³ej ró¿norodnoci swych
przejawów, ostatecznie jest tylko jedna, czy raczej u¿ywamy po prostu
tylko tego samego s³owa na okrelenie ca³kowicie innych rzeczywistoci?

EROS I AGAPE  RÓ¯NICA I JEDNOÆ
3. Mi³oci pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, która nie rodzi siê z myli
i woli cz³owieka, ale w pewien sposób mu siê narzuca, staro¿ytna Grecja
nazwa³a erosem. Musimy ju¿ z góry uprzedziæ, ¿e grecka wersja Starego
Testamentu jedynie dwukrotnie u¿ywa s³owa eros, podczas gdy Nowy Testament nigdy go nie stosuje: z trzech s³ów greckich, dotycz¹cych mi³oci
 eros, philia (mi³oæ przyjani) i agape  pisma nowotestamentowe uprzywilejowuj¹ to ostatnie, które w jêzyku greckim pozostawa³o raczej na
marginesie. Jeli chodzi o pojêcie mi³oci przyjani (philia), to zosta³o ono
podjête i pog³êbione w Ewangelii Jana, aby wyraziæ relacjê miêdzy Jezusem i Jego uczniami. To pominiêcie s³owa eros wraz z now¹ wizj¹ mi³oci,
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wyra¿on¹ poprzez s³owo agape, w nowoci chrzecijañstwa oznacza niew¹tpliwie co zasadniczego w odniesieniu do pojêcia mi³oci. W krytyce
chrzecijañstwa, która poczynaj¹c od czasów Owiecenia w miarê rozwoju stawa³a siê co raz bardziej radykalna, ta nowoæ zosta³a oceniona
w sposób absolutnie negatywny. Wed³ug Friedricha Nietzsche chrzecijañstwo jakoby da³o erosowi do picia truciznê, a chocia¿ z jej powodu nie
umar³, przerodzi³ siê w wadê1. W ten sposób filozof niemiecki wyra¿a³
bardzo rozpowszechnione spostrze¿enie: czy Koció³ swymi przykazaniami i zakazami nie czyni gorzkim tego, co w ¿yciu jest najpiêkniejsze? Czy
nie stawia znaków zakazu w³anie tam, gdzie radoæ zamierzona dla nas
przez Stwórcê ofiarowuje nam szczêcie, które pozwala nam zasmakowaæ
co z Boskoci?

4. Czy rzeczywicie jest tak? Czy chrzecijañstwo rzeczywicie zniszczy³o eros? Spójrzmy na wiat przedchrzecijañski. Grecy  bez w¹tpienia podobnie jak inne kultury  dostrzegali w erosie przede wszystkim upojenie, opanowanie rozumu przez boskie szaleñstwo, które wyrywa cz³owieka z ograniczonoci jego istnienia, i w tym stanie wstrz¹niêcia przez
bosk¹ moc pozwala mu dowiadczyæ najwy¿szej b³ogoci. Wszystkie inne
moce miêdzy niebem a ziemi¹ wydaj¹ siê w ten sposób jakby drugorzêdnej wartoci: Omnia vincit amor, stwierdza Wirgiliusz w Bukolikach 
mi³oæ wszystko zwyciê¿a  i dodaje: et nos cedamus amori  tak¿e my
ulegamy mi³oci2. W religiach ta postawa wyra¿a³a siê w kultach p³odnoci, do których przynale¿y wiêty nierz¹d, który kwit³ w licznych wi¹tyniach. Eros by³ wiêc celebrowany jako boska si³a, jako z³¹czenie z bóstwem.
Tej formie religii, która jak najmocniejsza pokusa sprzeciwia siê wierze w Jedynego Boga, Stary Testament przeciwstawia³ siê z najwiêksz¹
stanowczoci¹ i zwalcza³ j¹ jako perwersjê religijnoci. Tym jednak wcale
nie odrzuci³ erosa jako takiego, ale wypowiedzia³ mu wojnê, jako niszczycielskiemu wypaczeniu, bowiem fa³szywe ubóstwienie erosa, które tu ma
miejsce pozbawia go jego godnoci, czyni go nieludzkim. Prostytutki
w wi¹tyni, które maj¹ dawaæ upojenie boskoci¹ nie s¹ traktowane jako
istoty ludzkie i osoby, lecz s³u¿¹ jedynie jako narzêdzia do wzniecenia
boskiego szaleñstwa: w rzeczywistoci nie s¹ boginiami, lecz osobami
ludzkimi, których siê nadu¿ywa. Dlatego eros upojony i bez³adny nie jest
wznoszeniem siê, ekstaz¹ w kierunku Boskiego, ale upadkiem, degradacj¹ cz³owieka. Tak wiêc staje siê ewidentne, ¿e eros potrzebuje dyscypliny, oczyszczenia, aby daæ cz³owiekowi nie chwilow¹ przyjemnoæ, ale
pewien przedsmak szczytu istnienia, tej szczêliwoci, do której d¹¿y ca³e
nasze istnienie.
1
2

Por. Jenseits von Gut und Böse, IV, 168.
X, 69.
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5. Dwie rzeczy dostrzegamy wyranie w tym pobie¿nym spojrzeniu na
koncepcjê erosa w historii i dzisiaj. Przede wszystkim to, ¿e istnieje jaka
relacja miêdzy mi³oci¹ i Boskoci¹: mi³oæ obiecuje nieskoñczonoæ,
wiecznoæ  jak¹ rzeczywistoæ wy¿sz¹ i ca³kowicie inn¹ w stosunku do
codziennoci naszego istnienia. Okaza³o siê jednak równoczenie, ¿e drog¹ do tego celu nie jest proste poddanie siê opanowaniu przez instynkt.
Konieczne jest oczyszczenie i dojrzewanie, które osi¹ga siê tak¿e na drodze wyrzeczenia. Nie jest to odrzuceniem erosa, jego otruciem, lecz jego
uzdrowieniem w perspektywie jego prawdziwej wielkoci.
Zale¿y to przede wszystkim od konstytucji istoty ludzkiej, z³o¿onej
z cia³a i duszy. Cz³owiek staje siê naprawdê sob¹, kiedy cia³o i dusza odnajduj¹ siê w wewnêtrznej jednoci, a wyzwanie erosa mo¿e byæ rzeczywicie przezwyciê¿one, kiedy ta jednoæ staje siê faktem. Je¿eli cz³owiek
d¹¿y do tego by byæ jedynie duchem i chce odrzuciæ cia³o jako dziedzictwo tylko zwierzêce, wówczas duch i cia³o trac¹ swoj¹ godnoæ. I jeli,
z drugiej strony, od¿egnuje siê od ducha i wobec tego uwa¿a materiê, cia³o, za jedyn¹ rzeczywistoæ, tak samo traci swoj¹ wielkoæ. Epikurejczyk
Gassendi pozdrawia³ ¿artobliwie Kartezjusza: O duszo!, a Kartezjusz odpowiada³: O cia³o!3. Kocha jednak nie sama dusza ani nie samo cia³o: kocha cz³owiek, osoba, która kocha jako stworzenie jednostkowe z³o¿one
z cia³a i duszy. Jedynie wówczas, kiedy obydwa wymiary stapiaj¹ siê naprawdê w jedn¹ ca³oæ, cz³owiek staje siê w pe³ni sob¹. Tylko w ten sposób mi³oæ  eros  mo¿e dojrzewaæ, osi¹gaj¹c swoj¹ prawdziw¹ wielkoæ.
Dzisiaj nierzadko zarzuca siê chrzecijañstwu, ¿e w przesz³oci by³o przeciwnikiem cielesnoci; faktycznie, tendencje tego rodzaju zawsze by³y.
Jednak¿e sposób gloryfikacji cia³a, jakiego dzisiaj jestemy wiadkami jest zwodniczy. Eros sprowadzony jedynie do seksu staje siê towarem, zwyk³¹ rzecz¹, któr¹ mo¿na kupiæ i sprzedaæ, co wiêcej sam cz³owiek staje siê towarem. W rzeczywistoci to nie jest wielkie tak cz³owieka dla swojego cia³a. Przeciwnie, cz³owiek uwa¿a teraz cia³o i seksualnoæ
jedynie jako materialn¹ czêæ samego siebie, któr¹ mo¿na u¿ywaæ i wykorzystywaæ w sposób wyrachowany. Zreszt¹ jedn¹ czêæ, która nie ukazuje mu siê jako zakres jego wolnoci, natomiast jako co, co on, na swój
sposób usi³uje uczyniæ zarazem przyjemnym i nieszkodliwym. W rzeczywistoci znajdujemy siê w obliczu degradacji cia³a ludzkiego, które ju¿ nie
jest zintegrowane z ca³¹ wolnoci¹ naszego istnienia, nie jest ju¿ ¿ywym
wyrazem ca³oci naszego bytu lecz jest jakby odrzucone w dziedzinê czysto biologiczn¹. Z³udne wywy¿szanie cia³a mo¿e bardzo szybko przekszta³ciæ siê w nienawiæ do cielesnoci. Wiara chrzecijañska przeciwnie, zawsze uznawa³a cz³owieka jako byt jedyny a zarazem podwójny, w którym
duch i materia przenikaj¹ siê wzajemnie, dowiadczaj¹c w ten sposób
3

Por. Descartes, Oeuvres, opr. V. Cousin, vol. 12, Paris 1824, s. 95nn.
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nowej szlachetnoci. Owszem eros pragnie unieæ nas w ekstazie w kierunku Boskoci, prowadz¹c nas poza nas samych lecz w³anie dlatego
wymaga ascezy, wyrzeczeñ, oczyszczeñ i uzdrowieñ.

6. Jak powinnimy konkretnie kszta³towaæ tê drogê oczyszczenia i ascezy? Jak powinna byæ prze¿ywana mi³oæ, aby w pe³ni zrealizowa³a siê jej
ludzka i boska obietnica? Jedno z pierwszych wa¿nych wskazañ mo¿emy
znaleæ w Pieni nad pieniami, jednej z ksi¹g Starego Testamentu dobrze znanej mistykom. Wed³ug przewa¿aj¹cej dzisiaj interpretacji, poezje
zawarte w tej ksiêdze s¹ autentycznymi pieniami mi³oci, byæ mo¿e przeznaczonymi na jakie izraelskie zalubiny, podczas których mia³y wys³awiaæ mi³oæ ma³¿eñsk¹. W tym kontekcie bardzo pouczaj¹cym jest fakt,
¿e w tekcie Ksiêgi znajduj¹ siê dwa ró¿ne s³owa na oznaczenie mi³oci.
Najpierw mamy s³owo dodim  liczba mnoga, która wyra¿a mi³oæ jeszcze
niepewn¹, w sytuacji nieokrelonego poszukiwania. To s³owo zostaje potem zast¹pione s³owem ahabà, które w przek³adzie greckim Starego Testamentu jest oddane terminem o podobnym brzmieniu agape, który jak
widzielimy, sta³ siê wyra¿eniem charakterystycznym dla biblijnego pojêcia mi³oci. W przeciwieñstwie do mi³oci nieokrelonej i jeszcze poszukuj¹cej, ten termin wyra¿a dowiadczenie mi³oci, która teraz staje siê
naprawdê odkryciem drugiego cz³owieka, przezwyciê¿aj¹c charakter egoistyczny, który przedtem by³ wyranie dominuj¹cy. Teraz mi³oæ staje siê
trosk¹ o cz³owieka i pos³ug¹ dla drugiego. Nie szuka ju¿ samej siebie, zanurzenia w upojeniu szczêciem; poszukuje dobra osoby ukochanej: staje
siê wyrzeczeniem, jest gotowa do powiêceñ, co wiêcej, poszukuje ich.
Nale¿y do rozwoju mi³oci, do wy¿szych jej poziomów, jej wewnêtrznych oczyszczeñ, fakt, ¿e teraz poszukuje ona definitywnoci i to w podwójnym znaczeniu: w sensie wy³¹cznoci  tylko ta jedyna osoba 
i w sensie na zawsze. Mi³oæ obejmuje ca³oæ egzystencji w ka¿dym jej
wymiarze, tak¿e w wymiarze czasu. Nie mog³oby byæ inaczej, poniewa¿ jej
obietnica ma na celu definitywnoæ: mi³oæ d¹¿y do wiecznoci. Tak, mi³oæ jest ekstaz¹, ale ekstaz¹ nie w sensie chwili upojenia, lecz ekstaz¹
jako droga, trwa³e wychodzenie z ja zamkniêtego w samym sobie w kierunku wyzwolenia ja w darze z siebie i w³anie tak w kierunku ponownego znalezienia siebie, a nawet w kierunku odkrycia Boga: Kto bêdzie siê
stara³ zachowaæ swoje ¿ycie, straci je; a kto je straci, zachowa je (£k 17,33)
 mówi Jezus. Te Jego s³owa znajdujemy w Ewangelii w ró¿nych wersjach
(por. Mt 10,39; 16,25; Mk 8,35; £k 9,24; J 12,25). W ten sposób Jezus opisuje sw¹ osobist¹ drogê, która poprzez krzy¿ prowadzi Go do zmartwychwstania  drogê ziarna pszenicy, które pada w ziemiê i obumiera, i dziêki
temu przynosi obfity owoc. Wychodz¹c z istoty Jego ofiary osobistej i mi³oci, która w Nim osi¹ga swoje dope³nienie, tymi s³owami opisuje On
tak¿e istotê mi³oci i istnienia ludzkiego w ogóle.
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7. Nasze refleksje o istocie mi³oci, pocz¹tkowo raczej filozoficzne, przywiod³y nas, przez dynamikê wewnêtrzn¹, a¿ do wiary biblijnej. Na pocz¹tku zosta³o postawione zagadnienie, czy ró¿ne, a nawet przeciwstawne znaczenia s³owa mi³oæ maj¹ na myli jak¹ g³êbok¹ jednoæ, czy raczej powinny pozostawaæ rozdzielone. Przede wszystkim jednak wynik³a
kwestia, czy przes³anie o mi³oci og³oszone nam przez Pismo wiête i Tradycjê Kocio³a mia³oby co wspólnego z powszechnym dowiadczeniem
ludzkiej mi³oci, czy wrêcz przeciwstawia³oby siê jemu. W tym wzglêdzie
natrafilimy na dwa fundamentalne s³owa: eros jako okrelenie mi³oci
ziemskiej i agape jako wyra¿enie oznaczaj¹ce mi³oæ opart¹ na wierze
i przez ni¹ kszta³towan¹. Obydwa pojêcia s¹ czêsto przeciwstawiane jako
mi³oæ wstêpuj¹ca i mi³oæ zstêpuj¹ca. S¹ tak¿e inne podobne klasyfikacje, jak na przyk³ad rozró¿nienie pomiêdzy mi³oci¹ posesywn¹ i mi³oci¹ ofiarn¹ (amor concupiscentiae  amor benevolentiae), do którego
czasami bywa do³¹czona jeszcze mi³oæ interesowna.
W dyskusji filozoficznej i teologicznej te rozró¿nienia czêsto by³y zradykalizowane a¿ do autentycznego przeciwstawienia: typowo chrzecijañsk¹ by³aby mi³oæ zstêpuj¹ca, ofiarna, w³anie agape; kultura za niechrzecijañska, przede wszystkim grecka, charakteryzowa³aby siê mi³oci¹ wstêpuj¹c¹, po¿¹dliw¹ i posesywn¹, czyli erosem. Chc¹c doprowadziæ
do ostatecznoci to przeciwstawienie istota chrzecijañstwa by³aby oderwana od podstawowych relacji ¿yciowych ludzkiego istnienia i stanowi³aby dla siebie odrêbny wiat, który móg³by byæ uwa¿any jako godny
podziwu, ale ca³kowicie odciêty od ca³oci ludzkiej egzystencji. W rzeczywistoci eros i agape  mi³oæ wstêpuj¹ca i mi³oæ zstêpuj¹ca  nie
daj¹ siê nigdy ca³kowicie oddzieliæ jedna od drugiej. Im bardziej obydwie, niew¹tpliwie w ró¿nych wymiarach, znajduj¹ w³aciw¹ jednoæ
w jedynej rzeczywistoci mi³oci, tym bardziej spe³nia siê prawdziwa natura mi³oci w ogóle. Tak¿e je¿eli eros pocz¹tkowo jest przede wszystkim
po¿¹daj¹cy, wstêpuj¹cy  fascynacj¹ ze wzglêdu na wielk¹ obietnicê
szczêcia  w zbli¿eniu siê potem do drugiego bêdzie stawia³ coraz mniej
pytañ o siebie samego, bêdzie coraz bardziej szuka³ szczêcia drugiej
osoby, bêdzie siê o ni¹ coraz bardziej troszczy³, bêdzie siê powiêca³
i pragn¹³ byæ dla niej. W ten sposób w³¹cza siê w niego moment agape; w przeciwnym razie eros upada i traci swoj¹ w³asn¹ naturê. Z drugiej strony, cz³owiek nie mo¿e ¿yæ wy³¹cznie w mi³oci oblatywnej, zstêpuj¹cej. Nie mo¿e zawsze tylko dawaæ, musi tak¿e otrzymywaæ. Kto chce
dawaæ mi³oæ, sam musi j¹ otrzymaæ w darze. Oczywicie, cz³owiek mo¿e
 jak mówi nam Chrystus  staæ siê ród³em, z którego wyp³ywaj¹ rzeki
¿ywej wody (por. J 7,37-38). Lecz, aby staæ siê takim ród³em, sam musi
piæ wci¹¿ na nowo z tego pierwszego, oryginalnego ród³a, którym jest
Jezus Chrystus, z którego przebitego serca wyp³ywa mi³oæ samego
Boga (por. J 19,34).
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Ojcowie w opowiadaniu o drabinie Jakubowej widzieli symbol tego
nierozerwalnego po³¹czenia pomiêdzy wstêpowaniem i zstêpowaniem,
miêdzy erosem, który poszukuje Boga i agape, która przekazuje dar otrzymany. W biblijnym tekcie jest mowa o tym, ¿e patriarcha Jakub widzi we
nie, ponad kamieniem, który s³u¿y³ mu za podg³ówek, drabinê siêgaj¹c¹
nieba, po której wchodzili i schodzili anio³owie Bo¿y (por. Rdz 28,12;
J 1,51). Szczególnie interesuj¹ca jest interpretacja tej wizji przez papie¿a
Grzegorza Wielkiego w jego Regule pasterskiej. Dobry pasterz  mówi on
 powinien byæ zakorzeniony w kontemplacji. Tylko dziêki temu bêdzie
móg³ przej¹æ siê do g³êbi potrzebami innych, tak by sta³y siê jego: per
pietatis viscera in se infirmitatem caeterorum transferat4. wiêty Grzegorz nawi¹zuje w tym kontekcie do wiêtego Paw³a, który zostaje porwany ku górze a¿ do najwy¿szych tajemnic Boga i w³anie w ten sposób, kiedy zstêpuje, jest w stanie staæ siê wszystkim dla wszystkich (por. 2 Kor
12,2-4; 1 Kor 9,22). Oprócz tego wskazuje przyk³ad Moj¿esza, który wci¹¿
powraca, wchodzi do wiêtego namiotu, prowadzi dialog z Bogiem, aby
móg³ dziêki temu, wychodz¹c od Boga, byæ do dyspozycji swojego ludu.
Gdy wewn¹trz [namiotu] ulega zachwyceniu w kontemplacji, na zewn¹trz [namiotu] przywo³uj¹ go potrzeby cierpi¹cych: intus in contemplationem rapitur, foris infirmantium negotiis urgetur5.

8. Znalelimy w ten sposób pierwsz¹ odpowied, jeszcze doæ ogólniko-

w¹, na dwa wy¿ej postawione pytania: mi³oæ w gruncie rzeczy jest jedn¹ rzeczywistoci¹, ale maj¹c¹ ró¿ne wymiary; to jeden, to drugi mo¿e
bardziej dochodziæ do g³osu. Gdy jednak owe dwa wymiary oddalaj¹ siê
zupe³nie od siebie, powstaje karykatura czy w ka¿dym razie ograniczona
forma mi³oci. Powiedzielimy ju¿ w sposób syntetyczny, ¿e wiara biblijna nie buduje jakiego wiata równoleg³ego czy jakiego wiata sprzecznego z istniej¹cym pierwotnie ludzkim zjawiskiem mi³oci, lecz akceptuje ca³ego cz³owieka, interweniuj¹c w jego d¹¿enie do mi³oci, aby je oczyciæ, ukazuj¹c mu zarazem jej nowe wymiary. Ta nowoæ wiary biblijnej
staje siê widoczna przede wszystkim w dwóch aspektach, które zas³uguj¹
na podkrelenie.

NOWOÆ WIARY BIBLIJNEJ
9. Chodzi tu wpierw o nowy obraz Boga. W kulturach, które otaczaj¹
wiat Biblii, obraz boga i bogów pozostaje ostatecznie ma³o wyrany i sam
w sobie sprzeczny. Na drodze wiary biblijnej staje siê coraz bardziej jasne
i jednoznaczne to, co Shema, podstawowa modlitwa Izraela, wyra¿a w s³o4
5

II, 5: Sources Chrétiennes [SCh], 381, 196.
Tam¿e, 198.
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wach: S³uchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem  Pan jedynie (Pwt 6,4).
Istnieje jedyny Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi i dlatego te¿ jest Bogiem
wszystkich ludzi. Dwa fakty s¹ wyj¹tkowe w tym okreleniu: ¿e wszyscy
inni bogowie naprawdê nie s¹ Bogiem i ¿e ca³a rzeczywistoæ, w której
¿yjemy, pochodzi od Boga, jest przez Niego stworzona. Z pewnoci¹, idea
stworzenia istnieje tak¿e gdzie indziej, ale jedynie tutaj wynika ca³kowicie jasno, ¿e nie jakikolwiek bóg, ale jedyny prawdziwy Bóg, On sam, jest
autorem ca³ej rzeczywistoci; pochodzi ona z potêgi jego stwórczego S³owa. To oznacza, ¿e to jego stworzenie jest mu drogie dlatego w³anie, ¿e
przez Niego by³o chciane, przez Niego uczynione. W ten sposób pojawia
siê teraz drugi wa¿ny element: ten Bóg kocha cz³owieka. Bo¿a moc, któr¹
Arystoteles, u szczytu filozofii greckiej, stara³ siê uchwyciæ sw¹ myl¹
przez refleksjê, jest dla ka¿dego bytu przedmiotem po¿¹dania i mi³oci 
jako rzeczywistoæ kochana to bóstwo porusza wiat6, ale ono samo nie
potrzebuje niczego i nie kocha, a jedynie jest kochane. Natomiast Bóg
jedyny, w którego wierzy Izrael, mi³uje osobicie. Jego mi³oæ ponadto jest
mi³oci¹ wybrania: sporód wszystkich ludów dokonuje wyboru Izraela
i mi³uje go  maj¹c jednak na celu uzdrowienie w ten w³anie sposób ca³ej ludzkoci. Bóg mi³uje i ta Jego mi³oæ mo¿e byæ okrelona bez w¹tpienia jako eros, która jednak jest równoczenie tak¿e agape7.
Przede wszystkim prorocy, Ozeasz i Ezechiel opisali tê namiêtnoæ
Boga w stosunku do swego ludu, pos³uguj¹c siê mia³ymi obrazami erotycznymi. Stosunek Boga z Izraelem jest przedstawiony poprzez metafory narzeczeñstwa i ma³¿eñstwa; konsekwentnie ba³wochwalstwo jest cudzo³óstwem i prostytucj¹. Tym samym zostaj¹ konkretnie wspomniane 
jak zobaczylimy  kulty p³odnoci z ich nadu¿yciami sfery eros, ale równoczenie zostaje opisany stosunek wiernoci pomiêdzy Izraelem a jego
Bogiem. Historia mi³oci Boga do Izraela polega w samej swej g³êbi na
tym, ¿e On nadaje mu Torah, czyli otwiera Izraelowi oczy na prawdziw¹
naturê cz³owieka i wskazuje mu drogê prawdziwego cz³owieczeñstwa.
Tak, historia polega na fakcie, ¿e cz³owiek, ¿yj¹c w wiernoci jedynemu
Bogu, dowiadcza siebie samego jako kochanego przez Boga i odkrywa
radoæ w prawdzie, w sprawiedliwoci  radoæ w Bogu, która staje siê
jego istotnym szczêciem: Kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem
z Tob¹, nie cieszy mnie ziemia... Mnie za dobrze jest byæ blisko Boga (Ps
73 [72], 25. 28).

10. Eros Boga do cz³owieka jest zarazem  jak powiedzielimy  w pe³ni
agape. Nie tylko dlatego, ¿e zostaje dana zupe³nie bezinteresownie, bez
¿adnej uprzedniej zas³ugi, ale tak¿e dlatego, ¿e jest mi³oci¹ przebaczaj¹Por. Metafizyka, XII, 7.
Por. Pseudo Dionizy Areopagita, który w swoim O imionach Bo¿ych, IV, 12-14: PG 3,
709-713, nazywa Boga równoczenie eros i agape.
6
7
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c¹. Zw³aszcza Ozeasz ukazuje nam wymiar agape w mi³oci Boga do cz³owieka, który nieskoñczenie przewy¿sza aspekt darmowoci. Izrael dopuci³
siê cudzo³óstwa, zerwa³ Przymierze; Bóg powinien by³ go os¹dziæ i wyrzec siê go. Ale w tym w³anie okazuje siê, ¿e Bóg jest Bogiem, a nie cz³owiekiem: Jak¿e ciê mogê porzuciæ, Efraimie, i jak opuciæ ciebie, Izraelu?...
Moje serce na to siê wzdryga i rozpalaj¹ siê moje wnêtrznoci. Nie chcê, aby
wybuchn¹³ p³omieñ mego gniewu, i Efraima ju¿ wiêcej nie zniszczê, albowiem Bogiem jestem, nie cz³owiekiem; porodku ciebie jestem Ja  wiêty
(Oz 11,8-9). Namiêtna mi³oæ Boga do swojego ludu  do cz³owieka  jest
zarazem mi³oci¹, która przebacza. Jest ona tak wielka, ¿e zwraca Boga
przeciw Niemu samemu, Jego mi³oæ przeciw Jego sprawiedliwoci. Chrzecijanin widzi w tym ju¿ zarysowuj¹ce siê misterium Krzy¿a: Bóg tak bardzo mi³uje cz³owieka, ¿e sam stawszy siê cz³owiekiem, przyjmuje nawet
jego mieræ i w ten sposób godzi sprawiedliwoæ z mi³oci¹.
Aspekt filozoficzny i historyczno-religijny, który trzeba uwypukliæ
w tej biblijnej wizji, to fakt, ¿e z jednej strony mamy do czynienia ze cile metafizycznym obrazem Boga: Bóg jest w sensie absolutnym pierwotnym ród³em wszelkiego istnienia; ale ta zasada stwórcza wszystkich rzeczy  Logos, pierwotna przyczyna  jest jednoczenie kim, kto kocha
z ca³¹ pasj¹ w³aciw¹ prawdziwej mi³oci. W ten sposób eros zostaje w najwy¿szym stopniu uszlachetniony, a jednoczenie doznaje takiego oczyszczenia, ¿e stapia siê z agape. To pozwala zrozumieæ, ¿e w³¹czenie Pieni
nad pieniami do kanonu ksi¹g Pisma wiêtego doæ szybko znalaz³o uzasadnienie w tym sensie, ¿e owe pieni mi³osne opisuj¹ w gruncie rzeczy
relacjê Boga do cz³owieka i cz³owieka do Boga. I tak Pieñ nad pieniami
sta³a siê, zarówno w literaturze chrzecijañskiej, jak i judaistycznej, ród³em poznania i dowiadczenia mistycznego, w którym wyra¿a siê istota
wiary biblijnej: tak, istnieje zjednoczenie cz³owieka z Bogiem  pierwotne marzenie cz³owieka  ale to zjednoczenie nie jest jakim stopieniem
siê, zatopieniem w anonimowym oceanie Boskoci, ale zwi¹zkiem, rodz¹cym mi³oæ, w którym obie strony  Bóg i cz³owiek  pozostaj¹ sob¹, a jednak staj¹ siê ca³kowicie jednym: Ten za, kto siê ³¹czy z Panem, jest z Nim
jednym duchem  mówi w. Pawe³ (1 Kor 6,17).

11. Pierwsz¹ nowoæ wiary biblijnej stanowi, jak ju¿ widzielimy, obraz
Boga; drug¹, zasadniczo fundamentalnie z ni¹ zwi¹zan¹, jest obraz cz³owieka. Biblijna opowieæ o stworzeniu mówi o samotnoci pierwszego
cz³owieka, Adama, któremu Bóg chce daæ stosown¹ pomoc. ¯adne ze
stworzeñ nie mo¿e byæ dla cz³owieka pomoc¹, jakiej potrzebuje, chocia¿
sam da³ nazwê wszystkim dzikim zwierzêtom i ptakom, w³¹czaj¹c je w ten
sposób w kontekst swojego ¿ycia. Tak wiêc Bóg stwarza kobietê z ¿ebra
mê¿czyzny, i Adam znajduje pomoc, jakiej potrzebuje: Ta dopiero jest
koci¹ z moich koci i cia³em z mego cia³a! (Rdz 2,23). Mo¿na zobaczyæ na
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tle tego opowiadania idee wystêpuj¹ce, na przyk³ad, w micie opowiedzianym przez Platona, wed³ug którego cz³owiek pierwotnie mia³ kszta³t kuli,
co oznacza, ¿e sam w sobie by³ kompletny i samowystarczalny. Ale karz¹c
go za pychê Zeus go przepo³owi³, i teraz nieustannie poszukuje swej drugiej po³owy i d¹¿y ku niej, aby odzyskaæ pe³niê8. W przekazie biblijnym
nie ma mowy o karze; jednak myl, ¿e cz³owiek jest w jaki sposób niekompletny, ¿e ze swej natury d¹¿y do znalezienia w drugim dope³nienia
swej ca³oci; ¿e tylko w zjednoczeniu mê¿czyzny i kobiety cz³owiek mo¿e
staæ siê kompletny, ta idea jest bez w¹tpienia obecna. I tak przekaz biblijny zamyka siê proroctwem dotycz¹cym Adama: Dlatego to mê¿czyzna
opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze sw¹ ¿on¹ tak cile, ¿e
staj¹ siê jednym cia³em (Rdz 2,24).
Mamy tu do czynienia z dwoma wa¿nymi aspektami: eros jest niejako
zakorzeniony w naturze cz³owieka; Adam poszukuje i opuszcza ojca swego i matkê swoj¹, by odnaleæ niewiastê; jedynie razem przedstawiaj¹ oni
ca³okszta³t cz³owieczeñstwa, staj¹c siê jednym cia³em. Nie mniej wa¿ny
jest drugi aspekt: ze wzglêdu na ukierunkowanie zawarte w akcie stwórczym, eros kieruje cz³owieka ku ma³¿eñstwu, zwi¹zkowi charakteryzuj¹cemu siê wy³¹cznoci¹ i definitywnoci¹; tak i tylko tak urzeczywistnia
siê jego g³êbokie przeznaczenie. Obrazowi Boga monoteistycznego odpowiada ma³¿eñstwo monogamiczne. Ma³¿eñstwo oparte na mi³oci wy³¹cznej i definitywnej staje siê obrazem relacji Boga z jego ludem, i odwrotnie: sposób, w jaki mi³uje Bóg, staje siê miar¹ ludzkiej mi³oci. Ten cis³y
zwi¹zek miêdzy erosem i ma³¿eñstwem, wystêpuj¹cy w Biblii prawie nie
znajduje sobie podobnych w literaturze pozabiblijnej.

JEZUS CHRYSTUS  WCIELONA MI£OÆ BOGA
12. Chocia¿ do tej pory mówilimy przewa¿nie o Starym Testamencie,
to jednak g³êbokie, wzajemne przenikanie siê obydwu Testamentów, bêd¹cych jedynym Pismem wiary chrzecijañskiej, sta³o siê ju¿ widoczne.
Prawdziw¹ nowoci¹ Nowego Testamentu nie s¹ nowe idee, lecz sama
postaæ Chrystusa, który ucielenia pojêcia  nies³ychany, niebywa³y realizm. Ju¿ w Starym Testamencie nowoæ biblijna nie polega po prostu na
abstrakcyjnych pojêciach, lecz nieprzewidywalnym i w pewnym sensie
niebywa³ym dzia³aniu Boga. To Bo¿e dzia³anie przybiera teraz dramatyczn¹ formê poprzez fakt, ¿e w Jezusie Chrystusie sam Bóg poszukuje zaginionej owcy, ludzkoci cierpi¹cej i zagubionej. Gdy Jezus w swoich przypowieciach mówi o pasterzu, który szuka zaginionej owcy, o kobiecie
poszukuj¹cej drachmy, o ojcu, który wychodzi na spotkanie marnotraw8

Por. Uczta, XIV-XV, 189c-192d.
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nego syna i bierze go w ramiona, wówczas wszystko to nie sprowadza siê
tylko do s³ów, lecz stanowi wyjanienie Jego dzia³ania i bycia. W Jego
mierci na krzy¿u dokonuje siê owo zwrócenie siê Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje siebie, aby podnieæ cz³owieka
i go zbawiæ  jest to mi³oæ w swej najbardziej radykalnej formie. Spojrzenie skierowane na przebity bok Chrystusa, o którym mówi w. Jan (por.
19,37), zawiera to, co by³o punktem wyjcia tej encykliki: Bóg jest mi³oci¹ (1J 4,8). To tu mo¿e byæ kontemplowana ta prawda. Wychodz¹c od
tego mo¿na definiowaæ, czym jest mi³oæ. Poczynaj¹c od tego spojrzenia,
chrzecijanin znajduje drogê swego ¿ycia i swojej mi³oci.

13. Poprzez ustanowienie Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus nada³ temu aktowi ofiary trwa³¹ obecnoæ. Antycypuje On swoj¹
mieræ i zmartwychwstanie, daj¹c ju¿ w owej godzinie swoim uczniom
siebie samego w chlebie i winie, swoje cia³o i swoj¹ krew jako now¹ mannê (por. J 6,31-33). Jeli wiat staro¿ytny uwa¿a³, ¿e w istocie prawdziwym
pokarmem cz³owieka  tym, czym on jako cz³owiek ¿yje  jest Logos, odwieczna m¹droæ, teraz ów Logos sta³ siê dla nas prawdziwie pokarmem 
jako mi³oæ. Eucharystia w³¹cza nas w akt ofiarniczy Jezusa. Nie tylko
otrzymujemy, w sposób statyczny, Logos wcielony, ale zostajemy w³¹czeni
w dynamikê jego ofiary. Obraz zalubin Boga z Izraelem staje siê rzeczywistoci¹ w sposób wczeniej niepojêty: to, co by³o przebywaniem przed
Bogiem, teraz poprzez udzia³ w Ofierze Jezusa, uczestnictwo w Jego Ciele i Jego Krwi, staje siê zjednoczeniem. Mistyka sakramentu, której
podstaw¹ jest uni¿enie siê Boga ku nam, ma zupe³nie inn¹ donios³oæ
i prowadzi znacznie wy¿ej, ni¿ mog³oby tego dokonaæ jakiekolwiek mistyczne uniesienie cz³owieka.
14. Teraz jednak nale¿y zwróciæ uwagê na inny aspekt: mistyka tego
sakramentu ma charakter spo³eczny, albowiem w komunii sakramentalnej ja zostajê zjednoczony z Panem, tak jak i wszyscy inni przyjmuj¹cy
komuniê. Poniewa¿ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno
cia³o. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba, mówi wiêty Pawe³
(1 Kor 10,17). Zjednoczenie z Chrystusem jest jednoczenie zjednoczeniem z wszystkimi, którym On siê daje. Nie mogê mieæ Chrystusa tylko
dla siebie samego; mogê do Niego nale¿eæ tylko w jednoci z wszystkimi,
którzy ju¿ stali siê lub stan¹ siê Jego. Komunia wyprowadza mnie z koncentracji na sobie samym i kieruje ku Niemu, a przez to, jednoczenie,
ku jednoci z wszystkimi chrzecijanami. Stajemy siê jednym cia³em stopieni razem w jednym istnieniu. Mi³oæ Boga i mi³oæ bliniego s¹ teraz
naprawdê jednym: wcielony Bóg przyci¹ga nas wszystkich do siebie. To
pozwala zrozumieæ, ¿e agape staje siê teraz tak¿e okreleniem Eucharystii: w niej agape Boga przychodzi do nas cielenie, aby nadal dzia³aæ
w nas i poprzez nas. Tylko wychodz¹c od fundamentu chrystologiczno-sa-
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kramentalnego mo¿na poprawnie zrozumieæ nauczanie Jezusa o mi³oci.
Przejcie, do jakiego On wzywa, od Prawa i Proroków do podwójnego
przykazania mi³oci Boga i bliniego, wyprowadzenie samego istnienia
wiary z centralnoci tego przykazania nie jest po prostu moralnoci¹, która póniej mog³aby istnieæ autonomicznie obok wiary w Chrystusa i jej
ka¿dorazowej aktualizacji w tym sakramencie: wiara, kult i ethos przenikaj¹ siê wzajemnie jako jedna rzeczywistoæ, która nabiera kszta³tu
w spotkaniu z Bo¿¹ agape. Upada tutaj po prostu tradycyjne przeciwstawienie kultu i etyki. W samym kulcie, w komunii eucharystycznej zawiera siê bycie mi³owanym i jednoczenie, z mojej strony, mi³owanie innych. Eucharystia, która nie przek³ada siê na mi³oæ konkretnie praktykowan¹, jest sama w sobie fragmentaryczna. Wzajemnie  jak to jeszcze
bêdziemy musieli rozwa¿yæ bardziej szczegó³owo  przykazanie mi³oci
staje siê mo¿liwe tylko dlatego, ¿e nie jest jedynie wymogiem; mi³oæ
mo¿e byæ przykazana poniewa¿ wczeniej jest dana.

15. Wychodz¹c w³anie z tego podstawowego za³o¿enia nale¿y interpretowaæ równie¿ wielkie przypowieci Jezusa. Bogacz (por. £k 16,19-31) b³aga z miejsca potêpienia, aby jego bracia zostali poinformowani o tym, co
czeka tego, kto niefrasobliwie zignorowa³ biednego w potrzebie. Jezus
w pewien sposób jakby przejmuje to wo³anie o pomoc i powtarza je, aby
nas ostrzec, aby sprowadziæ nas na nowo na w³aciw¹ drogê. Przypowieæ
o dobrym Samarytaninie (por. £k 10,25-37) prowadzi przede wszystkim do
dwóch wa¿nych wyjanieñ. Podczas, gdy pojêcie bliniego odnosi³o siê,
a¿ do ówczesnego czasu, zasadniczo do rodaków i cudzoziemców, którzy
osiedlili siê na ziemi Izraela, czyli do solidarnej wspólnoty danego kraju
i danego ludu, teraz to ograniczenie zostaje zniesione. Ktokolwiek mnie
potrzebuje, a ja mogê mu pomóc, jest moim blinim. Pojêcie bliniego
zyskuje wymiar uniwersalny, a jednak pozostaje konkretne. Pomimo rozszerzenia go na wszystkich ludzi, nie ogranicza siê ono do wyra¿enia mi³oci ogólnej i abstrakcyjnej, która sama w sobie nie zobowi¹zuje, ale takiej, która wymaga mojego praktycznego zaanga¿owania tu i teraz. Zadaniem Kocio³a pozostaje interpretowanie wci¹¿ na nowo, z perspektywy
praktyki ¿ycia jego cz³onków, zwi¹zku miêdzy tym, co dalekie, a tym, co
bliskie. Nale¿y tu w koñcu przypomnieæ w szczególny sposób wielk¹ przypowieæ o S¹dzie Ostatecznym (por. Mt 25,31-46), w której mi³oæ staje siê
kryterium oceny decyduj¹cym ostatecznie o wartoci lub bezwartociowoci ludzkiego ¿ycia. Jezus identyfikuje siê z potrzebuj¹cymi: g³odnymi,
spragnionymi, obcymi, nagimi, chorymi, wiêniami. Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili (Mt
25,40). Mi³oæ Boga i mi³oæ bliniego ³¹cz¹ siê w jedno: w najmniejszym
cz³owieku spotykamy samego Jezusa, a w Jezusie spotykamy Boga.
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MI£OÆ BOGA I MI£OÆ BLINIEGO
16. Po rozwa¿aniach powiêconych istocie mi³oci i jej znaczeniu w wierze biblijnej, pozostaje podwójne praktyczne pytanie odnonie do naszego postêpowania: czy naprawdê mo¿na kochaæ Boga, nie widz¹c Go, i czy
mo¿na nakazaæ mi³oæ? Pod adresem podwójnego przykazania mi³oci
istnieje podwójne zastrze¿enie, które daje siê s³yszeæ w tych pytaniach.
Boga nikt nigdy nie widzia³  jak moglibymy Go kochaæ? Poza tym mi³oci nie mo¿na nakazaæ; jest ona ostatecznie uczuciem, które mo¿e byæ
lub nie byæ, lecz które nie mo¿e byæ stworzone przez wolê. Pismo wiête
zdaje siê potwierdzaæ pierwsz¹ obiekcjê, kiedy mówi: Jeliby kto mówi³:
Mi³ujê Boga, a brata swego nienawidzi³, jest k³amc¹, albowiem kto nie
mi³uje brata swego, którego widzi, nie mo¿e mi³owaæ Boga, którego nie
widzi (1 J 4,20). Tekst ten jednak wcale nie wyklucza mi³oci Boga jako
czego niemo¿liwego; przeciwnie, w ca³ym kontekcie cytowanego tu
Pierwszego Listu wiêtego Jana mi³oæ ta jest w sposób wyrany wymagana. Podkrela siê nierozerwalny zwi¹zek miêdzy mi³oci¹ Boga i mi³oci¹ bliniego. Jedna wymaga drugiej w sposób tak cis³y, ¿e stwierdzenie
o mi³oci Boga staje siê k³amstwem, je¿eli cz³owiek zamyka siê na bliniego czy wrêcz go nienawidzi. Przytoczony werset Janowy nale¿y interpretowaæ raczej w takim sensie, ¿e mi³oæ bliniego jest drog¹ do spotkania równie¿ Boga, a zamykanie oczu na bliniego czyni cz³owieka lepym
równie¿ na Boga.
17. Faktycznie, samego Boga takiego, jakim jest, nikt nigdy nie widzia³.
Jednak Bóg nie jest dla nas ca³kowicie niewidzialny, nie pozosta³ po prostu niedostêpny dla nas. Bóg pierwszy nas umi³owa³, mówi cytowany List
Janowy (por. 4, 10) i ta mi³oæ Boga objawi³a siê poród nas, sta³a siê widzialna, poniewa¿ On zes³a³ Syna swego Jednorodzonego na wiat, abymy ¿ycie mieli dziêki Niemu (1 J 4,9). Bóg sta³ siê widzialny: w Jezusie
mo¿emy ogl¹daæ Ojca (por. J 14,9). W rzeczywistoci istnieje wiele mo¿liwoci widzenia Boga. W historii mi³oci, któr¹ opowiada nam Biblia, Bóg
wychodzi nam naprzeciw, próbuje nas zdobyæ  a¿ do Ostatniej Wieczerzy, a¿ do Serca przebitego na krzy¿u, a¿ do objawieñ Zmartwychwsta³ego i wielkich dzie³ za porednictwem których, poprzez dzia³anie Aposto³ów, przewodzi³ rodz¹cemu siê Kocio³owi. Równie¿ w póniejszej historii
Kocio³a Pan nie by³ nieobecny: zawsze na nowo wychodzi nam naprzeciw  poprzez ludzi, w których objawia sw¹ obecnoæ; poprzez S³owo,
w Sakramentach, w sposób szczególny w Eucharystii. W liturgii Kocio³a,
w jego modlitwie, w ¿ywej wspólnocie wierz¹cych dowiadczamy mi³oci
Boga, odczuwamy Jego obecnoæ i tym samym uczymy siê równie¿ rozpoznawaæ Go w naszej codziennoci. On pierwszy nas ukocha³ i nadal nas
kocha jako pierwszy; dlatego my równie¿ mo¿emy odpowiedzieæ mi³oci¹.
Bóg nie nakazuje nam uczucia, którego nie mo¿emy w sobie wzbudziæ.
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On nas kocha, pozwala, ¿e mo¿emy zobaczyæ i odczuæ Jego mi³oæ i z tego
pierwszeñstwa mi³owania ze strony Boga mo¿e, jako odpowied, narodziæ siê mi³oæ równie¿ w nas.
W procesie spotkania pokazuje siê równie¿ wyranie, ¿e mi³oæ nie
jest tylko uczuciem. Uczucia przychodz¹ i odchodz¹. Uczucie mo¿e byæ
cudown¹ iskr¹ rozniecaj¹c¹, lecz nie jest pe³ni¹ mi³oci. Mówilimy na
pocz¹tku o procesie oczyszczeñ i dojrzewania, przez które eros staje siê
w sposób pe³ny sob¹, staje siê mi³oci¹ w ca³ym tego s³owa znaczeniu. Do
dojrza³oci mi³oci nale¿y to, ¿e anga¿uje wszystkie potencjalne mo¿liwoci cz³owieka i w³¹cza, by tak rzec, cz³owieka w swój ca³okszta³t. Spotkanie z widzialnymi przejawami mi³oci Boga mo¿e wzbudziæ w nas uczucie radoci, które rodzi siê z doznania, ¿e jest siê kochanym. To spotkanie
wymaga jednak równie¿ zaanga¿owania naszej woli i naszego intelektu.
Rozpoznanie Boga ¿yj¹cego jest drog¹ wiod¹c¹ do mi³oci, a tak naszej
woli na Jego wolê ³¹czy rozum, wolê i uczucie w ogarniaj¹cy wszystko akt
mi³oci. Jest to jednak proces, który pozostaje w ci¹g³ym rozwoju: mi³oæ
nigdy nie jest skoñczona i spe³niona; mi³oæ zmienia siê wraz z biegiem
¿ycia, dojrzewa i w³anie dlatego pozostaje wierna samej sobie. Idem velle atque idem nolle9  chcieæ tego samego, nie chcieæ tego samego, to w³anie staro¿ytni uznali za prawdziw¹ treæ mi³oci: staæ siê podobnym jedno do drugiego, co prowadzi do wspólnoty pragnieñ i myli. Historia mi³oci miêdzy Bogiem a cz³owiekiem polega w³anie na fakcie, ¿e ta
wspólnota woli wzrasta w jednoci myli i uczuæ, i w ten sposób nasza
wola i wola Boga staj¹ siê coraz bardziej zbie¿ne: wola Bo¿a przestaje byæ
dla mnie obc¹ wol¹, któr¹ narzucaj¹ mi z zewn¹trz przykazania, ale staje
siê moj¹ w³asn¹ wol¹, która wychodzi z fundamentalnego dowiadczenia
tego, ¿e w rzeczywistoci Bóg jest mi bardziej bliski ni¿ ja sam10. W konsekwencji wzrasta nasze oddanie Bogu i Bóg staje siê nasz¹ radoci¹ (por.
Ps 73[72], 23-28).

18. Dziêki temu staje siê mo¿liwa mi³oæ bliniego w sensie wskazanym
przez Bibliê, przez Jezusa. Mi³oæ bliniego polega w³anie na tym, ¿e
kocham w Bogu i z Bogiem równie¿ innego cz³owieka, którego w danym
momencie mo¿e nawet nie znam lub do którego nie czujê sympatii. Taka
mi³oæ mo¿e byæ urzeczywistniona jedynie wtedy, kiedy jej punktem wyjcia jest intymne spotkanie z Bogiem, spotkanie, które sta³o siê zjednoczeniem woli, a które pobudza tak¿e uczucia. W³anie wtedy uczê siê patrzeæ na inn¹ osobê nie tylko jedynie moimi oczyma i poprzez moje uczucia, ale równie¿ z perspektywy Jezusa Chrystusa. Jego przyjaciel jest
moim przyjacielem. Przenikaj¹c to, co zewnêtrzne w drugim cz³owieku,
dostrzegam jego g³êbokie wewnêtrzne oczekiwanie na gest mi³oci, na
9
10

Salustiusz, De coniuratione Catilinae, XX, 4.
Por. w. Augustyn, Wyznania, III, 6, 11: CCL 27, 32.
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powiêcenie uwagi, czego nie mogê mu daæ jedynie za porednictwem
przeznaczonych do tego organizacji, akceptuj¹c to, byæ mo¿e, jedynie jako
koniecznoæ polityczn¹. Patrzê oczyma Chrystusa i mogê daæ drugiemu
o wiele wiêcej ni¿ to, czego koniecznoæ widaæ na zewn¹trz: spojrzenie mi³oci, którego potrzebuje. W tym w³anie przejawia siê niezbêdne wspó³dzia³anie miêdzy mi³oci¹ Boga i mi³oci¹ bliniego, o którym mówi z takim naciskiem Pierwszy list wiêtego Jana. Je¿eli w moim ¿yciu brak
zupe³nie kontaktu z Bogiem, mogê widzieæ w innym cz³owieku zawsze
jedynie innego i nie potrafiê rozpoznaæ w nim obrazu Boga. Je¿eli jednak
w moim ¿yciu nie zwracam zupe³nie uwagi na drugiego cz³owieka, staraj¹c siê byæ jedynie pobo¿nym i wype³niaæ swoje religijne obowi¹zki,
oziêbia siê tak¿e moja relacja z Bogiem. Jest ona wówczas tylko poprawna, ale pozbawiona mi³oci. Jedynie moja gotowoæ do wyjcia naprzeciw bliniemu, do okazania mu mi³oci czyni mnie wra¿liwym równie¿ na
Boga. Jedynie s³u¿ba bliniemu otwiera mi oczy na to, co Bóg czyni dla
mnie, i na to, jak mnie kocha. wiêci  mylimy na przyk³ad o b³ogos³awionej Teresie z Kalkuty  czerpali swoj¹ zdolnoæ do mi³owania bliniego zawsze na nowo ze spotkania z Chrystusem Eucharystycznym, a to
spotkanie nabiera³o swego realizmu i g³êbi w³anie dziêki jej pos³udze
innym. Mi³oæ Boga i mi³oæ bliniego s¹ nieroz³¹czne: s¹ jednym przykazaniem. Obydwie te mi³oci jednak czerpi¹ ¿ycie z mi³oci pochodz¹cej
od Boga, który pierwszy nas umi³owa³. Tak wiêc nie chodzi tu ju¿ o przykazanie z zewn¹trz, które narzuca nam co niemo¿liwego, lecz o dowiadczenie mi³oci darowanej z wewn¹trz, i t¹ mi³oci¹, zgodnie ze swoj¹ natur¹, nale¿y siê dzieliæ z innymi. Mi³oæ wzrasta poprzez mi³oæ. Mi³oæ jest Boska, poniewa¿ pochodzi od Boga i ³¹czy nas z Bogiem, a ten
jednocz¹cy proces przekszta³ca nas w My, które przezwyciê¿a nasze
podzia³y i sprawia, ¿e stajemy siê jednym, tak, ¿e ostatecznie Bóg jest
wszystkim we wszystkich (por. 1 Kor 15,28).
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CZÊÆ DRUGA

CARITAS DZIE£O MI£OCI
DOKONYWANE PRZEZ KOCIÓ£ JAKO WSPÓLNOTÊ MI£OCI
CARITAS KOCIO£A JAKO PRZEJAW MI£OCI TRYNITARNEJ
19. Jeli widzisz mi³oæ, widzisz Trójcê pisa³ w. Augustyn11. W dotych-

czasowej refleksji moglimy patrzeæ na Tego, którego przebili (por. J 19,37;
Za 12,10), rozpoznaj¹c zamys³ Ojca, który poruszony mi³oci¹ (por. J 3,16)
pos³a³ swojego jednorodzonego Syna na wiat, aby odkupi³ cz³owieka.
Umieraj¹c na krzy¿u  jak relacjonuje Ewangelista  Jezus odda³ Ducha
(por. J 19,30), zadatek tego daru Ducha wiêtego, którego mia³ udzieliæ po
zmartwychwstaniu (por. J 20,22). W ten sposób mia³a siê zrealizowaæ obietnica o strumieniach wody ¿ywej, które  dziêki wylaniu Ducha wiêtego
 wyp³ywaj¹ z serc wierz¹cych (por. J 7,38-39). Duch bowiem objawia siê
jako wewnêtrzna moc, która harmonizuje ich serca z sercem Chrystusa
i uzdalnia ich do mi³owania braci tak, jak On ich mi³owa³, kiedy pochyla³
siê, aby umywaæ nogi uczniom (por. J 13,1-13), a zw³aszcza, gdy odda³ za
nas ¿ycie (por. J 13,1; 15,13).
Duch jest tak¿e moc¹, która przemienia serce wspólnoty kocielnej,
aby by³a w wiecie wiadkiem mi³oci Ojca, który chce uczyniæ z ludzkoci jedn¹ rodzinê w swoim Synu. Ca³a dzia³alnoæ Kocio³a jest wyrazem
mi³oci, która pragnie ca³kowitego dobra cz³owieka: pragnie jego ewangelizacji przez S³owo i Sakramenty, co jest dzie³em czêsto heroicznym
w jego historycznej realizacji; pragnie jego promocji w ró¿nych wymiarach ¿ycia i ludzkiej aktywnoci. Mi³oæ jest zatem s³u¿b¹, któr¹ Koció³
pe³ni, aby nieustannie wychodziæ naprzeciw cierpieniom i potrzebom,
równie¿ materialnym, ludzi. W³anie na tym aspekcie, na pos³udze mi³oci pragnê zatrzymaæ siê w tej drugiej czêci encykliki.

CARITAS ZADANIEM KOCIO£A
20. Mi³oæ bliniego zakorzeniona w mi³oci Boga jest przede wszystkim
powinnoci¹ ka¿dego poszczególnego wierz¹cego, ale jest tak¿e zadaniem
ca³ej wspólnoty kocielnej, i to na ka¿dym jej poziomie: od wspólnoty lokalnej, przez Koció³ partykularny, a¿ po Koció³ powszechny w jego wy11

De Trinitate, VIII, 8, 12: CCL 50, 287.
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miarze globalnym. Równie¿ Koció³ jako wspólnota winien wprowadzaæ
mi³oæ w czyn. Konsekwencj¹ tego jest fakt, ¿e mi³oæ potrzebuje równie¿ organizacji, aby w sposób uporz¹dkowany mog³a s³u¿yæ wspólnocie.
wiadomoæ tego zadania odgrywa³a w Kociele rolê konstytutywn¹ od
samych jego pocz¹tków. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem
i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali maj¹tki i dobra i rozdzielali je
ka¿demu wed³ug potrzeby (Dz 2,44-45). £ukasz mówi o tym w kontekcie
swego rodzaju definicji Kocio³a, którego elementy konstytutywne stanowi¹: trwanie w nauce Aposto³ów, we wspólnocie (koinonia), w ³amaniu chleba i w modlitwach (por. Dz 2,42). Element wspólnoty (koinonia), z pocz¹tku nieokrelony, jest wyra¿any konkretnie w wy¿ej cytowanych wersetach: polega ona mianowicie na tym, ¿e wierz¹cy maj¹
wszystko wspólne i ¿e nie istnieje ju¿ miêdzy nimi zró¿nicowanie na
bogatych i ubogich (por. równie¿ Dz 4,32-37). Ta radykalna forma wspólnoty materialnej nie mog³a byæ wprawdzie utrzymana, gdy Koció³ zacz¹³ siê rozrastaæ, pozosta³a jednak istotna idea: we wspólnocie wierz¹cych nie mo¿e byæ takiej formy ubóstwa, by komu odmówiono dóbr koniecznych do godnego ¿ycia.

21. Decyduj¹cym krokiem w trudnym poszukiwaniu rozwi¹zañ dla reali-

zacji tej podstawowej zasady eklezjalnej by³ wybór siedmiu mê¿czyzn, który w historii i potem by³ uwa¿any za pocz¹tek pos³ugi diakoñskiej (por. Dz
6,5-6). W pierwotnym Kociele wytworzy³a siê nierównoæ w codziennym
rozdawnictwie ja³mu¿ny dla wdów, pomiêdzy grupami mówi¹cymi po hebrajsku i po grecku. Aposto³owie, którym przede wszystkim zosta³a powierzona modlitwa (Eucharystia i Liturgia) i pos³uga S³owa, poczuli siê nadmiernie obci¹¿eni obs³ugiwaniem sto³ów; zdecydowali zatem, ¿e skoncentruj¹ siê na swej zasadniczej pos³udze, a dla nowego zadania, równie
koniecznego w Kociele, stworz¹ kolegium siedmiu osób. I ta grupa jednak
nie mia³a spe³niaæ tylko praktycznej pos³ugi rozdawnictwa: mieli to byæ
mê¿czyni pe³ni Ducha i m¹droci (por. Dz 6,1-6). Oznacza to, ¿e s³u¿ba
spo³eczna, jak¹ mieli wype³niaæ by³a bardzo konkretna, ale równoczenie
by³a to s³u¿ba duchowa; ich rola zatem by³a prawdziwie duchowa i realizowa³o siê w niej podstawowe zadanie Kocio³a, którym jest w³anie uporz¹dkowana mi³oæ bliniego. Wraz z utworzeniem tego kolegium Siedmiu, diakonia  pos³uga mi³oci bliniego, spe³niana zbiorowo w sposób zorganizowany  zosta³a ju¿ wprowadzona do fundamentalnej struktury Kocio³a.

22. Z up³ywem lat, wraz ze stopniowym rozprzestrzenianiem siê Kocio-

³a, dzia³alnoæ charytatywna utwierdzi³a siê jako jeden z istotnych jego
sektorów, obok udzielania Sakramentów i g³oszenia S³owa: praktyka mi³oci wobec wdów i sierot, wobec wiêniów, chorych i wszystkich potrzebuj¹cych nale¿y do jego istoty w równej mierze, jak pos³uga Sakramentów i g³oszenie Ewangelii. Koció³ nie mo¿e zaniedbaæ pos³ugi mi³oci, tak
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jak nie mo¿e zaniedbaæ Sakramentów i S³owa. Wystarczy kilka przyk³adów, aby to zilustrowaæ. Mêczennik Justyn ( ok. 155) opisuje w kontekcie niedzielnej celebracji chrzecijañskiej równie¿ dzia³alnoæ charytatywn¹, zwi¹zan¹ z Eucharysti¹. Zamo¿ni sk³adaj¹ ofiary Biskupowi
w miarê swych mo¿liwoci, ka¿dy wed³ug w³asnej woli; z tych ofiar utrzymuje on sieroty i wdowy oraz tych, którzy z powodu choroby lub z innych
przyczyn znaleli siê w potrzebie, jak równie¿ wiêniów i cudzoziemców12.
Wielki pisarz chrzecijañski Tertulian ( po 220) opowiada, jak budzi³a
zdumienie wród pogan troska chrzecijan o wszystkich potrzebuj¹cych,
równie¿ o niechrzecijan13. Mo¿na uwa¿aæ, ¿e kiedy Ignacy Antiocheñski
( ok. 117) okrela³ Koció³ rzymski jako ten, który przewodzi w mi³oci
[agape]14, w tej definicji chcia³ wyraziæ w jaki sposób równie¿ jego konkretn¹ dzia³alnoæ charytatywn¹.

23. W tym kontekcie mo¿e siê wydawaæ po¿yteczne odniesienie do pier-

wotnych struktur prawnych dotycz¹cych dzia³alnoci charytatywnej Kocio³a. Oko³o po³owy IV wieku w Egipcie formuje siê tak zwana diaconia; jest to w poszczególnych monasterach instytucja odpowiedzialna za
ca³oæ aktywnoci opiekuñczej, czyli pos³ugi charytatywnej. Z tych zacz¹tków rozwinê³a siê w Egipcie, a¿ do VI wieku, korporacja w pe³ni umocowana prawnie, której w³adze cywilne powierzaj¹ nawet jak¹ czêæ zbo¿a
do publicznego rozdawnictwa. W Egipcie nie tylko ka¿dy monaster, ale
równie¿ ka¿da diecezja mia³a w koñcu swoj¹ diakoniê  instytucjê, która
póniej rozwinê³a siê zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Papie¿
Grzegorz Wielki ( 604) mówi o diakonii Neapolu. Istnienie diakonii
w Rzymie jest udokumentowane dopiero pocz¹wszy od VII i VIII wieku.
Oczywicie jednak ju¿ wczeniej, od samych pocz¹tków, opieka nad ubogimi i cierpi¹cymi, zgodnie z zasadami ¿ycia chrzecijañskiego zawartymi w Dziejach Apostolskich, nale¿a³a do dzia³alnoci Kocio³a w Rzymie.
¯ywym tego przyk³adem jest postaæ diakona Wawrzyñca ( 258). Dramatyczny opis jego mêczeñstwa by³ znany ju¿ w. Ambro¿emu ( 397)
i w istocie przedstawia nam z pewnoci¹ autentyczn¹ postaæ wiêtego.
Jako odpowiedzialnemu za troskê o biednych, po uwiêzieniu jego wspó³braci i papie¿a, dano mu czas, aby zebra³ skarby Kocio³a i przekaza³ je
w³adzom pañstwowym. Wawrzyniec rozdzieli³ pieni¹dze, które mia³, pomiêdzy ubogich, a potem z nimi  jako prawdziwym skarbem Kocio³a 
stawi³ siê przed obliczem w³adz pañstwowych15. Niezale¿nie od tego, jak
siê ocenia historyczn¹ autentycznoæ tych szczegó³ów, Wawrzyniec pozosta³ w pamiêci Kocio³a jako wybitny przedstawiciel kocielnej caritas.
12
13
14
15

Por. I Apologia, 67: PG 6, 429.
Por. Apologeticum 39, 7: PL 1, 468.
Ep. ad Rom., Inscr: PG 5, 801.
Por. w. Ambro¿y, De officiis ministrorum, II, 28, 140 : PL 16, 141.
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24. Wspomnienie postaci cesarza Juliana Apostaty ( 363) mo¿e raz jeszcze pokazaæ, jak bardzo istotna dla Kocio³a pierwszych wieków by³a zorganizowana i praktykowana caritas. Jako szecioletnie dziecko, Julian by³
wiadkiem zabójstwa swego ojca, brata i innych cz³onków rodziny, dokonanego przez stra¿e cesarskiego pa³acu; odpowiedzialnoci¹ za tê brutalnoæ  s³usznie czy nie  obci¹¿y³ imperatora Konstancjusza, który uwa¿a³ siê za wielkiego chrzecijanina. Z tego powodu wiara chrzecijañska
by³a dla niego raz na zawsze zdyskredytowana. Gdy zosta³ imperatorem,
zdecydowa³ odnowiæ pogañstwo, antyczn¹ religiê rzymsk¹, reformuj¹c j¹
jednoczenie w taki sposób, aby mog³a staæ siê si³¹ napêdzaj¹c¹ imperium. W tej perspektywie obficie czerpa³ inspiracjê z chrzecijañstwa.
Ustanowi³ hierarchiê metropolitów i kap³anów. Kap³ani musieli troszczyæ
siê o mi³oæ bogów i bliniego. W jednym ze swoich listów16 napisa³, ¿e
jedyn¹ rzecz¹, która trafia³a mu do przekonania w chrzecijañstwie, by³a
dzia³alnoæ charytatywna Kocio³a. Dla jego nowego pogañstwa by³o zatem spraw¹ decyduj¹c¹ przeciwstawiæ systemowi dzia³alnoci charytatywnej Kocio³a, podobn¹ dzia³alnoæ w ramach jego religii. Galilejczycy 
mówi³  w ten sposób zdobyli wiat. Trzeba by³o z nimi rywalizowaæ,
a nawet ich przewy¿szyæ. W ten sposób imperator potwierdza³, ¿e caritas
by³a decyduj¹c¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ chrzecijañsk¹ wspólnotê Kocio³a.
25. Dotar³szy do tego miejsca, zwróæmy w naszej refleksji uwagê na dwa
istotne elementy:

a) Wewnêtrzna natura Kocio³a wyra¿a siê w troistym zadaniu: g³oszenie S³owa Bo¿ego (kerygma-martyria), sprawowanie Sakramentów (leiturgia), pos³uga mi³oci (diaconia). S¹ to zadania cile ze sob¹ zwi¹zane
i nie mog¹ byæ od siebie oddzielone. Caritas nie jest dla Kocio³a rodzajem opieki spo³ecznej, któr¹ mo¿na by powierzyæ komu innemu, ale nale¿y do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty17.
b) Koció³ jest rodzin¹ Bo¿¹ w wiecie. W tej rodzinie nie powinno byæ
nikogo, kto cierpia³by z powodu braku tego, co konieczne. Jednoczenie jednak caritas-agape wykracza poza granice Kocio³a; przypowieæ o dobrym
Samarytaninie pozostaje kryterium miary, nak³ada powszechnoæ mi³oci,
która kieruje siê ku potrzebuj¹cemu, spotkanemu przypadkiem (por. £k
10,31), kimkolwiek jest. Obok tego uniwersalnego przykazania mi³oci, istnieje równie¿ koniecznoæ specyficznie eklezjalna  mianowicie, by w Kociele jako rodzinie ¿aden z jej cz³onków nie cierpia³, gdy jest w potrzebie. Taki
jest sens s³ów Listu do Galatów: A zatem, dopóki mamy czas, czyñmy dobrze
wszystkim, a zw³aszcza naszym braciom w wierze (6,10).

Por. Ep. 83: J. Bidez, LEmpereur Julien. uvres complètes, Paris 19602, v. I, 2a, s. 145.
Por. Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium Apostolorum Successores o pasterskiej
pos³udze Biskupów (22 lutego 2004), 194, Watykan 2004, 2a, 205-206.
16
17
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SPRAWIEDLIWOÆ I MI£OÆ
26. Pocz¹wszy od dziewiêtnastego wieku wysuwane by³y zastrze¿enia
przeciw dzia³alnoci charytatywnej Kocio³a, rozwijane potem z naciskiem przez myl marksistowsk¹. Ubodzy, mówi siê, nie potrzebuj¹ dzie³
charytatywnych, ale sprawiedliwoci. Dzie³a charytatywne  ja³mu¿na 
w rzeczywistoci s¹ dla bogatych sposobem pozwalaj¹cym unikn¹æ zaprowadzenia sprawiedliwoci i uspokoiæ sumienia, by zachowaæ ich pozycje,
które pozbawiaj¹ ubogich ich praw. Zamiast popieraæ przez poszczególne
dzie³a mi³osierdzia istniej¹cy stan rzeczy, nale¿a³oby stworzyæ porz¹dek
prawny, w którym wszyscy otrzymywaliby swoj¹ czêæ wiatowych dóbr,
a zatem nie potrzebowaliby ju¿ dzie³ mi³osierdzia. W tej argumentacji,
trzeba przyznaæ, jest co z prawdy, ale te¿ nie jest wolna od b³êdu. To
prawda, ¿e podstawow¹ zasad¹ pañstwa powinno byæ usilne d¹¿enie do
sprawiedliwoci i ¿e celem sprawiedliwego porz¹dku spo³ecznego jest zagwarantowanie ka¿demu jego udzia³u w czêci dóbr wspólnych, z zachowaniem zasady pomocniczoci. Zawsze by³o to podkrelane przez chrzecijañsk¹ naukê o pañstwie i spo³eczn¹ naukê Kocio³a. Zagadnienie sprawiedliwego porz¹dku we wspólnocie, z historycznego punktu widzenia,
wesz³o w now¹ fazê, gdy uformowa³o siê spo³eczeñstwo przemys³owe XIX
wieku. Powstanie nowoczesnego przemys³u zburzy³o stare struktury spo³eczne, a wzrost liczby otrzymuj¹cych wynagrodzenie spowodowa³o radykalne zmiany w uk³adzie stosunków spo³ecznych, w których decyduj¹c¹
kwesti¹ sta³ siê stosunek miêdzy kapita³em i prac¹  kwestia ta w takiej
formie wczeniej nie by³a znana. Struktury produkcyjne i kapita³ by³y
now¹ w³adz¹, która, z³o¿ona w rêce niewielu, prowadzi³a masy pracownicze do utraty praw, przeciw czemu trzeba by³o protestowaæ.
27. Nale¿y przyznaæ, ¿e przedstawiciele Kocio³a bardzo powoli uwiadamiali sobie, ¿e problem sprawiedliwej struktury spo³eczeñstwa jawi³ siê
w nowy sposób. Nie brak by³o pionierów: jednym z nich by³ na przyk³ad
Biskup Ketteler z Moguncji ( 1877). W odpowiedzi na konkretne potrzeby powstawa³y równie¿ ko³a, stowarzyszenia, zwi¹zki, federacje, a przede
wszystkim nowe zgromadzenia zakonne, które w dziewiêtnastym wieku
wysz³y naprzeciw ubóstwu, chorobom i sytuacjom zwi¹zanym z brakami
w sektorze edukacji. W roku 1891, wraz z Encyklik¹ Rerum novarum Leona XIII problem ten znalaz³ odzwierciedlenie w magisterium papieskim.
Nastêpnie, w 1931 roku, ukaza³a siê Encyklika Piusa XI Quadragesimo
anno. B³ogos³awiony Papie¿ Jan XXIII opublikowa³ w 1961 roku Encyklikê Mater et Magistra, za Pawe³ VI w Encyklice Populorum progressio
(1967) i w Licie apostolskim Octogesima adveniens (1971) podj¹³ z moc¹
problematykê socjaln¹, która w miêdzyczasie nabrzmia³a przede wszystkim w Ameryce £aciñskiej. Mój wielki Poprzednik Jan Pawe³ II pozostawi³ nam trylogiê Encyklik spo³ecznych: Laborem exercens (1981), Solici-
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tudo rei socialis (1987) i w koñcu Centesimus annus (1991). W ten sposób,
w zderzeniu z wci¹¿ nowymi sytuacjami i problemami rozwija³a siê katolicka doktryna spo³eczna, która w 2004 roku zosta³a zaprezentowana
w sposób ca³ociowy w Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a zredagowanym przez Papiesk¹ Radê Iustitia et Pax. Marksizm wskaza³ w rewolucji wiatowej i w przygotowaniu do niej panaceum na problemy spo³eczne: przez rewolucjê i nastêpuj¹c¹ po niej kolektywizacjê rodków produkcji  twierdzi³a ta doktryna  wszystko nagle mia³o funkcjonowaæ w inny
i lepszy sposób. Ten sen rozwia³ siê. W trudnej sytuacji, w jakiej dzi siê
znajdujemy równie¿ z powodu globalizacji ekonomii, nauka spo³eczna Kocio³a sta³a siê podstawowym wskazaniem proponuj¹cym s³uszne kierunki równie¿ poza jego granicami: kierunki te  w obliczu postêpuj¹cego
rozwoju  powinny byæ podejmowane w dialogu ze wszystkimi, którzy
prawdziwie troszcz¹ siê o cz³owieka i jego wiat.

28. Aby dok³adniej zdefiniowaæ relacjê pomiêdzy koniecznym zaanga-

¿owaniem na rzecz sprawiedliwoci i pos³ug¹ charytatywn¹, trzeba wzi¹æ
po uwagê dwie podstawowe, istniej¹ce sytuacje:
a) Sprawiedliwy porz¹dek spo³eczeñstwa i pañstwa jest centralnym
zadaniem polityki. Pañstwo, które nie kierowa³oby siê sprawiedliwoci¹,
zredukowa³oby siê do wielkiej bandy z³odziei, jak powiedzia³ kiedy Augustyn: Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?18.
Do podstawowej struktury chrzecijañstwa nale¿y rozró¿nienie tego, co
nale¿y do Cezara, od tego co nale¿y do Boga (por. Mt 22,21), to znaczy rozró¿nienie pomiêdzy pañstwem i Kocio³em, albo, jak mówi Sobór Watykañski II, autonomia rzeczywistoci doczesnych19. Pañstwo nie mo¿e narzucaæ religii, ale musi zagwarantowaæ jej wolnoæ i pokój pomiêdzy wyznawcami ró¿norakich religii; Koció³ jako spo³eczny wyraz wiary
chrzecijañskiej, ze swej strony, ma swoj¹ niezale¿noæ i na bazie wiary
¿yje w formie wspólnotowej, któr¹ pañstwo powinno respektowaæ. Obie
sfery s¹ rozdzielone, ale pozostaj¹ zawsze we wzajemnej relacji.
Sprawiedliwoæ jest celem, a wiêc równie¿ wewnêtrzn¹ miar¹ ka¿dej
polityki. Polityka jest czym wiêcej ni¿ prost¹ technik¹ dla zdefiniowania
porz¹dków publicznych: jej ród³o i cel znajduj¹ siê w³anie w sprawiedliwoci, a ta ma naturê etyczn¹. Tak wiêc pañstwo nieuchronnie staje wobec pytania: jak realizowaæ sprawiedliwoæ tu i teraz? To za pytanie zak³ada inne bardziej radykalne: co to jest sprawiedliwoæ? Jest to problem,
który dotyczy rozumu praktycznego; aby jednak rozum móg³ funkcjonowaæ uczciwie, musi byæ stale oczyszczany, gdy¿ jego zalepienie etyczne,

18
19

n. 36.

De civitate Dei, IV, 4: CCL 47, 102.
Por. Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes,
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wynikaj¹ce z przewagi interesu i w³adzy, która go zalepia, jest zagro¿eniem, którego nigdy nie mo¿na ca³kowicie wyeliminowaæ.
W tym punkcie stykaj¹ siê polityka i wiara. Oczywicie wiara ma swoj¹ specyficzn¹ naturê jako spotkanie z ¿yj¹cym Bogiem  spotkanie, które otwiera przed nami nowe horyzonty bardzo dalekie od zakresu w³aciwego rozumowi. Równoczenie jednak jest ona dla tego rozumu si³¹
oczyszczaj¹c¹. Wychodz¹c od Bo¿ej perspektywy, uwalnia go od zalepienia, a tym samym pomaga mu byæ sob¹. Wiara pozwala rozumowi lepiej
spe³niaæ jego zadanie i lepiej widzieæ to, co jest mu w³aciwe. W tym miejscu nale¿y umieciæ katolick¹ naukê spo³eczn¹: nie ma ona zamiaru przekazywaæ Kocio³owi w³adzy pañstwa. Nie chce równie¿ narzucaæ tym, którzy nie podzielaj¹ wiary, perspektyw i sposobów zachowania, które do niej
przynale¿¹. Po prostu chce mieæ udzia³ w oczyszczaniu rozumu i nieæ
pomoc, aby to, co sprawiedliwe, mog³o tu i teraz byæ rozpoznane, a nastêpnie realizowane.
Nauka spo³eczna Kocio³a argumentuje, wychodz¹c od rozumu i prawa naturalnego, a wiêc od tego, co jest wspólne naturze ka¿dej istoty ludzkiej. Wie, ¿e nie jest zadaniem Kocio³a sprawiaæ, aby sama ta nauka mia³a znaczenie polityczne: ona chce s³u¿yæ formowaniu sumienia w polityce
i wp³ywaæ na to, aby ros³a czujnoæ na prawdziwe wymagania sprawiedliwoci i równoczenie gotowoæ do reakcji w oparciu o nie, równie¿ gdy
sprzeciwia³oby siê to osobistej korzyci. Oznacza to, ¿e budowanie sprawiedliwego porz¹dku spo³ecznego i pañstwowego, dziêki któremu ka¿demu by³oby dane to, co mu siê nale¿y, jest podstawowym zadaniem, które
ka¿de pokolenie musi na nowo podejmowaæ. Poniewa¿ chodzi tu o zadanie polityczne, nie mo¿e byæ ono bezporedni¹ misj¹ Kocio³a. Poniewa¿
jednak jest to równoczenie pierwszorzêdne zadanie ludzkie, Koció³ ma
obowi¹zek wspó³dzia³aæ przez oczyszczanie rozumu i formacjê etyczn¹,
aby wymagania sprawiedliwoci sta³y siê zrozumia³e i politycznie wykonalne.
Koció³ nie mo¿e i nie powinien podejmowaæ walki politycznej, aby
realizowaæ jak najbardziej sprawiedliwe spo³eczeñstwo. Nie mo¿e i nie
powinien stawiaæ siê na miejscu pañstwa. Nie mo¿e te¿ jednak i nie powinien pozostawaæ na marginesie w walce o sprawiedliwoæ. Musi w³¹czyæ
siê w ni¹ przez argumentacjê rozumow¹ i obudziæ si³y duchowe, bez których sprawiedliwoæ, domagaj¹ca siê zawsze wyrzeczeñ, nie mo¿e utrwaliæ siê i rozwijaæ. Sprawiedliwa spo³ecznoæ nie mo¿e byæ dzie³em Kocio³a, lecz powinna byæ realizowana przez politykê. Niemniej Koció³ jest g³êboko zainteresowany budowaniem sprawiedliwoci przez otwieranie
inteligencji i woli na wymagania dobra.
b) Mi³oæ  caritas  zawsze bêdzie konieczna, równie¿ w najbardziej
sprawiedliwej spo³ecznoci. Nie ma takiego sprawiedliwego porz¹dku
pañstwowego, który móg³by sprawiæ, ¿e pos³uga mi³oci by³aby zbêdna.
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Kto usi³uje uwolniæ siê od mi³oci, bêdzie gotowy uwolniæ siê od cz³owieka jako cz³owieka. Zawsze bêdzie istnia³o cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze bêdzie samotnoæ. Zawsze bêd¹ sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej
mi³oci bliniego20. Pañstwo, które chce zapewniæ wszystko, które wszystko przyjmuje na siebie, w koñcu staje siê instancj¹ biurokratyczn¹, nie
mog¹c¹ zapewniæ najistotniejszych rzeczy, których cz³owiek cierpi¹cy 
ka¿dy cz³owiek  potrzebuje: pe³nego mi³oci osobistego oddania. Nie
pañstwo, które ustala i panuje nad wszystkim, jest tym, którego potrzebujemy, ale pañstwo, które dostrze¿e i wesprze, w duchu pomocniczoci,
inicjatywy podejmowane przez ró¿norakie si³y spo³eczne, ³¹cz¹ce w sobie
spontanicznoæ i bliskoæ z ludmi potrzebuj¹cymi pomocy. Koció³ jest
jedn¹ z tych ¿ywotnych si³: pulsuje w nim dynamizm mi³oci wzbudzanej
przez Ducha Chrystusa. Ta mi³oæ daje ludziom nie tylko pomoc materialn¹, ale równie¿ odpoczynek i troskê o duszê, pomoc czêsto bardziej konieczn¹ od wsparcia materialnego. Opinie, wed³ug których sprawiedliwe
struktury czyni³yby zbytecznymi dzie³a charytatywne, faktycznie kryj¹
w sobie równie¿ materialistyczn¹ koncepcjê cz³owieka: za³o¿enie, wed³ug
którego cz³owiek mia³by ¿yæ samym chlebem (por. Mt 4,4; por. Pwt 8,3) 
przekonanie, które upokarza cz³owieka i nie uznaje w³anie tego, co jest
specyficznie ludzkie.

29. W ten sposób mo¿emy teraz bardziej precyzyjnie okreliæ w ¿yciu
Kocio³a relacjê pomiêdzy zaanga¿owaniem na rzecz sprawiedliwej organizacji pañstwa i spo³eczeñstwa z jednej strony, a uporz¹dkowan¹ wspólnotowo dzia³alnoci¹ charytatywn¹ z drugiej. Wykazalimy, ¿e kszta³towanie sprawiedliwych struktur nie jest bezporednim zadaniem Kocio³a,
ale przynale¿y do sfery polityki, to znaczy do zakresu rozumu auto-odpowiedzialnego. Zadanie Kocio³a w tym zakresie jest porednie, polegaj¹ce na udziale w oczyszczaniu rozumu i budzeniu si³ moralnych, bez których nie mog¹ byæ stworzone sprawiedliwe struktury, ani te¿ nie mog¹
one funkcjonowaæ na d³u¿sz¹ metê.
Bezporednie zadanie dzia³ania na rzecz sprawiedliwego porz¹dku
spo³ecznego jest natomiast w³aciwe wiernym wieckim. Jako obywatele
pañstwa s¹ powo³ani do osobistego uczestnictwa w ¿yciu publicznym. Nie
mog¹ zatem rezygnowaæ z udzia³u w ró¿nego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej, spo³ecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny s³u¿y
wzrastaniu wspólnego dobra21. Misj¹ wiernych wieckich jest zatem kszta³towaæ w³aciwie ¿ycie spo³eczne, respektuj¹c jego uprawnion¹ autonomiê
Por. Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium Apostolorum Successores o pasterskiej
pos³udze Biskupów (22 lutego 2004), 197, Watykan, 2004, 2a, 209.
21
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici [1988], 41.(30 grudnia
1988), 42: Acta Apostolicae Sedis [AAS] 81 (1989), 472.
20
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i wspó³pracuj¹c z innymi obywatelami zgodnie z ich kompetencjami
i odpowiedzialnoci¹22. Choæ specyficzne wyrazy kocielnej caritas nie
mog¹ mieszaæ siê z dzia³alnoci¹ pañstwa, pozostaje prawd¹, ¿e powinna
ona o¿ywiaæ ca³¹ egzystencjê wiernych wieckich, a wiêc tak¿e ich aktywnoæ polityczn¹, traktowan¹ jako mi³oæ spo³eczn¹23.
Organizacje charytatywne Kocio³a stanowi¹ jego opus proprium, zadanie mu w³aciwe, w którym nie wspó³pracuje jako dodatkowy partner,
ale dzia³a jako podmiot bezporednio odpowiedzialny, robi¹c to, co przynale¿y do jego natury. Koció³ nigdy nie mo¿e byæ zwolniony od czynienia caritas jako uporz¹dkowanej dzia³alnoci wierz¹cych i, z drugiej strony, nigdy nie bêdzie takiej sytuacji, w której caritas poszczególnych
chrzecijan nie bêdzie potrzebna, gdy¿ cz³owiek, poza sprawiedliwoci¹,
potrzebuje i zawsze bêdzie potrzebowa³ mi³oci.

RÓ¯NORAKIE STRUKTURY DZIA£ALNOCI SPO£ECZNEJ DZISIAJ
30. Zanim spróbujemy zdefiniowaæ specyficzny profil kocielnej dzia³alnoci w s³u¿bie cz³owieka, chcia³bym teraz spojrzeæ na ogóln¹ sytuacjê
w zmaganiach o sprawiedliwoæ i o mi³oæ w wiecie.
a) rodki masowego przekazu uczyni³y dzi nasz¹ planetê mniejsz¹,
w szybkim tempie zbli¿aj¹c ludzi i g³êboko ró¿ni¹ce siê kultury. Je¿eli to
przebywanie razem niekiedy rodzi nieporozumienia i napiêcia, to jednak fakt poznania w sposób bardziej bezporedni potrzeb ludzi staje siê
apelem o udzia³ w ich sytuacji i trudnociach. Ka¿dego dnia stajemy siê
wiadomi, jak wiele jest cierpienia w wiecie, pomimo wielkiego postêpu
na polu nauki i techniki, z powodu ró¿norakiej biedy materialnej i duchowej. Nasze czasy domagaj¹ siê zatem nowej gotowoci do wychodzenia
naprzeciw potrzebuj¹cemu bliniemu. Ju¿ Sobór Watykañski II podkrela³ to jasno w s³owach: Dzi, gdy zosta³y usprawnione rodki komunikacji, dziêki którym w pewnej mierze zosta³o pokonane oddalenie miêdzy
ludmi [...] dzia³alnoæ charytatywna mo¿e i powinna [...] ogarniaæ swym
zasiêgiem wszystkich bez wyj¹tku ludzi i wszystkie potrzeby24.
Z drugiej strony  a jest to aspekt procesu globalizacji pobudzaj¹cy do
dzia³ania, a zarazem dodaj¹cym otuchy  wspó³czesnoæ dostarcza nam
niezliczonych narzêdzi do niesienia pomocy humanitarnej potrzebuj¹cym
siostrom i braciom, wa¿nych i dzisiejszych systemów rozdzielania po¿yPor. n. 43.Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna odnonie do niektórych kwestii zwi¹zanych z zaanga¿owaniem i udzia³em wiernych wieckich w ¿yciu politycznym, LOsservatore
Romano 1: z 24 listopada 2002, 17 stycznia 2003, s. 6.
22

23
24

Katechizm Kocio³a Katolickiego, n. 1939.
Dekret o apostolstwie wieckich Apostolicam actuositatem, n. 8.
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wienia i odzie¿y, jak równie¿ mo¿liwoci zaoferowania mieszkania i gociny. Wykraczaj¹c poza granice wspólnot narodowych, troska o bliniego
zmierza w ten sposób do rozszerzenia horyzontów na ca³y wiat. Sobór
Watykañski II s³usznie zauwa¿y³: Wród znaków naszych czasów na szczególne podkrelenie zas³uguje owo nieodwracalnie wzrastaj¹ce poczucie
solidarnoci wszystkich narodów25. Instytucje pañstwowe i organizacje
humanitarne wspieraj¹ inicjatywy, których celem jest owa solidarnoæ,
zw³aszcza przez dotacje lub ulgi podatkowe, albo te¿ uruchamiaj¹c du¿e
fundusze. W ten sposób solidarnoæ wyra¿ana przez spo³eczeñstwo obywatelskie znacz¹co przewy¿sza tê, któr¹ okazuj¹ jednostki.
b) W tej sytuacji pojawi³y siê i rozwinê³y nowe formy wspó³pracy instancji pañstwowych i kocielnych, które okaza³y siê owocne. Instancje
kocielne, z przejrzystoci¹ ich dzia³añ i wiernoci¹ obowi¹zkowi wiadczenia o mi³oci, mog¹ po chrzecijañsku animowaæ równie¿ instancje
cywilne, sprzyjaj¹c wzajemnej koordynacji, która bêdzie dobrze wp³ywaæ
na skutecznoæ pos³ugi charytatywnej26. Podobnie uformowa³y siê w tym
kontekcie ró¿norakie organizacje, które stawiaj¹ sobie cele charytatywne albo filantropijne, podejmuj¹ce w obliczu istniej¹cych problemów socjalnych i politycznych wysi³ki, by znaleæ zadowalaj¹ce rozwi¹zania
w wymiarze humanitarnym. Wa¿nym zjawiskiem w naszych czasach jest
powstanie i rozszerzanie siê ró¿nych form wolontariatu, które wyra¿aj¹
siê w wielorakich pos³ugach27. Pragnê wyraziæ moje uznanie i wdziêcznoæ
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestnicz¹ w tej dzia³alnoci. To
szerokie zaanga¿owanie stanowi dla m³odych szko³ê ¿ycia i uczy solidarnoci, gotowoci do dawania nie tylko czego, ale siebie samych. Antykulturze mierci, która wyra¿a siê na przyk³ad w narkotykach, przeciwstawia w ten sposób mi³oæ, która nie szuka siebie samej, ale która w³anie w gotowoci utracenia siebie (por. £k 17,33 i nn.) dla drugiego jawi
siê jako kultura ¿ycia.
Równie¿ w samym Kociele katolickim i w innych Kocio³ach i Wspólnotach kocielnych pojawi³y siê nowe formy dzia³alnoci charytatywnej
i odnowi³y siê formy dawne, nabieraj¹c nowego rozmachu. S¹ to formy,
w których czêsto mo¿na z powodzeniem ³¹czyæ ewangelizacjê z dzie³em
mi³osierdzia. Pragnê wyranie potwierdziæ to, co mój wielki Poprzednik
Jan Pawe³ II powiedzia³ w swojej Encyklice Sollicitudo rei socialis28, gdy
deklarowa³ gotowoæ Kocio³a katolickiego do wspó³pracy z Organizacjami charytatywnymi tych Kocio³ów i Wspólnot, gdy¿ wszyscy poruszeni
Tam¿e, 14.
Por. Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium Apostolorum Successores o pasterskiej
pos³udze Biskupów (22 lutego 2004), 195, Watykan, 2004, 2a, s. 206-208.
27
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici (30 grudnia 1988), 41: AAS
81 (1989) 470-472.
28
Por. n. 32: AAS 80 (1988), 556.
25
26

DEUS CARITAS EST

157

jestemy t¹ sam¹ podstawow¹ motywacj¹ i mamy przed oczami ten sam
cel: prawdziwy humanizm, który uznaje w cz³owieku obraz Bo¿y i pragnie
wspieraæ go w realizacji ¿ycia odpowiadaj¹cego tej godnoci. Encyklika
Ut unum sint jeszcze raz podkreli³a, ¿e aby wiat sta³ siê lepszy, konieczne jest, by chrzecijanie przemawiali jednym g³osem i dzia³ali na rzecz
szacunku dla praw i potrzeb wszystkich, zw³aszcza ubogich, poni¿onych
i bezbronnych29. Chcia³bym tu wyraziæ moj¹ radoæ z faktu, ¿e to pragnienie znalaz³o w wiecie szerokie echo w postaci licznych inicjatyw.

SPECYFICZNY PROFIL DZIA£ALNOCI CHARYTATYWNEJ KOCIO£A
31. Przyrost liczby ró¿norakich organizacji, które s³u¿¹ cz³owiekowi, odpowiadaj¹c na jego potrzeby, w gruncie rzeczy t³umaczy siê faktem, ¿e
imperatyw mi³oci bliniego zosta³ przez Stwórcê wpisany w sam¹ naturê
cz³owieka. Ten przyrost jest równie¿ efektem obecnoci w wiecie chrzecijañstwa, które wci¹¿ na nowo budzi i uskutecznia ten imperatyw, czêsto w historii g³êboko zaniedbany. Reforma pogañstwa, któr¹ usi³owa³
przeprowadziæ Julian Apostata, jest jedynie pocz¹tkowym przyk³adem tej
skutecznoci. W tym sensie si³a chrzecijañstwa wykracza daleko poza
granice wiary chrzecijañskiej. Jest zatem bardzo wa¿ne, aby dzia³alnoæ
charytatywna Kocio³a jania³a wci¹¿ swym blaskiem i nie rozp³ynê³a siê
w zwyczajnej organizacji asystencjalnej, staj¹c siê po prostu jedn¹ z jej
odmian. Jakie jednak s¹ elementy konstytutywne, które stanowi¹ o istocie chrzecijañskiej i kocielnej caritas?

a) Jak pokazuje przyk³ad dobrego Samarytanina z przypowieci, caritas chrzecijañska jest przede wszystkim odpowiedzi¹ na to, co w konkretnej sytuacji stanowi bezporedni¹ koniecznoæ: g³odni musz¹ byæ
nasyceni, nadzy odziani, chorzy leczeni z nadziej¹ na uzdrowienie, wiêniowie odwiedzani itd. Organizacje charytatywne Kocio³a, pocz¹wszy od
Caritas (diecezjalnej, narodowej i miêdzynarodowej) musz¹ zrobiæ wszystko, co mo¿liwe, aby by³y do dyspozycji odpowiednie rodki i nade wszystko by byli ludzie, którzy podejm¹ takie zadania. Gdy chodzi o pos³ugê,
jak¹ ludzie spe³niaj¹ wobec cierpi¹cych, potrzeba przede wszystkim kompetencji profesjonalnych: nios¹cy pomoc powinni byæ przygotowani
w taki sposób, aby potrafili robiæ to, co w³aciwe we w³aciwy sposób, podejmuj¹c wysi³ek dalszej troski. Kompetencja zawodowa jest tu pierwszym, podstawowym wymogiem, ale ona sama nie wystarczy. Chodzi bowiem o istoty ludzkie, a osoby ludzkie zawsze potrzebuj¹ czego wiêcej
ni¿ technicznie poprawnej opieki. Potrzebuj¹ cz³owieczeñstwa. Potrzebuj¹ serdecznej uwagi. Ci, którzy dzia³aj¹ w Instytucjach charytatywnych
29

Por. n. 43: AAS 87 (1995), 946.
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Kocio³a, powinni odznaczaæ siê tym, ¿e nie ograniczaj¹ siê do sprawnego
wype³nienia, co stosowne w danej chwili, ale z sercem powiêcaj¹ siê na
rzecz drugiego, w taki sposób, aby dowiadczy³ on bogactwa ich cz³owieczeñstwa. Dlatego takim pracownikom oprócz przygotowania profesjonalnego potrzeba równie¿, i nade wszystko, formacji serca: trzeba ich prowadziæ ku takiemu spotkaniu z Bogiem w Chrystusie, które by budzi³o
w nich mi³oæ i otwiera³o ich serca na drugiego, tak aby mi³oæ bliniego
nie by³a ju¿ dla nich przykazaniem na³o¿onym niejako z zewn¹trz, ale konsekwencj¹ wynikaj¹c¹ z ich wiary, która dzia³a przez mi³oæ (por. Ga 5,6).
b) Chrzecijañska dzia³alnoæ charytatywna musi byæ niezale¿na od
partii i ideologii. Nie jest rodkiem do zmieniania wiata w sposób ideologiczny i nie pozostaje na us³ugach wiatowych strategii, ale jest aktualizacj¹ tu i teraz mi³oci, której cz³owiek potrzebuje zawsze. Czasy obecne,
zw³aszcza pocz¹wszy od XIX wieku, s¹ zdominowane przez ró¿ne nurty
filozofii postêpu, której form¹ najbardziej radykaln¹ jest marksizm. Czêci¹ strategii marksistowskiej jest teoria zubo¿enia: kto w sytuacji niesprawiedliwej w³adzy  utrzymuje ona  pomaga cz³owiekowi przez dzie³a
charytatywne, faktycznie s³u¿y aktualnemu systemowi niesprawiedliwoci, sprawiaj¹c, ¿e jawi siê, przynajmniej do pewnego stopnia, jako znony. W ten sposób jest hamowany potencja³ rewolucyjny, a wiêc blokuje
siê przemiany ku lepszemu wiatu. Dlatego te¿ caritas jest kontestowana
i atakowana jako system zachowawczy. W rzeczywistoci jest to filozofia
nieludzka. Cz³owiek, który ¿yje teraz jest powiêcany molochowi przysz³oci  przysz³oci, której realne nadejcie pozostaje co najmniej w¹tpliwe.
Wprawdzie nie mo¿na promowaæ nadawania wiatu ludzkiego kszta³tu,
chwilowo rezygnuj¹c z postêpowania po ludzku. Mo¿emy mieæ udzia³
w kszta³towaniu lepszego wiata jedynie wtedy, gdy spe³niamy dobro teraz
i osobicie, z pasj¹ i wszêdzie tam, gdzie mo¿emy, niezale¿nie od strategii
i programów partii. Program chrzecijañski  program dobrego Samarytanina, program Jezusa  to serce, które widzi. Takie serce widzi, gdzie potrzeba mi³oci i dzia³a konsekwentnie. Oczywicie, gdy dzia³alnoæ charytatywna jest podejmowana przez Koció³ jako inicjatywa wspólnotowa, ze
spontanicznoci¹ jednostki musi byæ po³¹czone równie¿ programowanie,
przewidywanie, wspó³praca z innymi podobnymi instytucjami.
c) Ponadto caritas nie mo¿e byæ rodkiem do tego, co dzisiaj okrela
siê mianem prozelityzmu. Mi³oæ jest bezinteresowna; nie praktykuje siê
jej dla osi¹gniêcia innych celów30. Nie oznacza to jednak, ¿e dzia³alnoæ
charytatywna powinna, by tak powiedzieæ, zostawiæ Boga i Chrystusa na
boku. Znowu chodzi o ca³ego cz³owieka. Czêsto najg³êbsz¹ przyczyn¹ cierpienia jest w³anie brak Boga. Ten, kto praktykuje caritas w imieniu
30
Por. Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium Apostolorum Successores o pasterskiej
pos³udze Biskupów (22 lutego 2004), 196, Watykan 2004, 2a, 208.
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Kocio³a nie bêdzie nigdy stara³ siê narzucaæ innym wiary Kocio³a. On
wie, ¿e mi³oæ w jej czystoci i bezinteresownoci jest najlepszym wiadectwem o Bogu, w którego wierzymy i który zachêca nas do mi³owania.
Chrzecijanin wie, kiedy jest czas sposobny do mówienia o Bogu, a kiedy
jest s³uszne zamilkn¹æ i pozwoliæ mówiæ jedynie mi³oci. On wie, ¿e Bóg
jest mi³oci¹ (por. 1 J 4, 8) i staje siê obecny w³anie wtedy, gdy nie robi
siê nic innego ponad to, ¿e siê kocha. On wie  wracaj¹c do wczeniejszych pytañ  ¿e lekcewa¿enie mi³oci jest lekcewa¿eniem Boga i cz³owieka, jest pokus¹, by nie zwa¿aæ na Boga. W konsekwencji najlepsza obrona
Boga i cz³owieka polega w³anie na mi³oci. Jest zadaniem organizacji
charytatywnych Kocio³a umacnianie tego przekonania w wiadomoci
ich cz³onków, tak by przez ich dzia³anie  tak, jak przez ich mówienie,
milczenie i przyk³ad  stawali siê wiarygodnymi wiadkami Chrystusa.

ODPOWIEDZIALNI ZA DZIA£ALNOÆ CHARYTATYWN¥ KOCIO£A
32. W koñcu musimy zwróciæ uwagê na wspominanych ju¿ odpowiedzialnych za dzia³alnoæ charytatywn¹ Kocio³a. Ju¿ we wczeniejszych
rozwa¿aniach sta³o siê jasne, ¿e prawdziwym podmiotem ró¿nych Organizacji katolickich, które prowadz¹ dzia³alnoæ charytatywn¹, jest sam
Koció³  i to na wszystkich poziomach, pocz¹wszy od parafii, poprzez
Kocio³y partykularne, a¿ do Kocio³a powszechnego. Dlatego jak¿e s³uszne by³o ustanowienie przez mojego czcigodnego Poprzednika Paw³a VI
Papieskiej Rady Cor unum jako instancji Stolicy Apostolskiej odpowiedzialnej za wspieranie wspó³pracy pomiêdzy organizacjami i koordynacjê
akcji charytatywnych podejmowanych przez Koció³ katolicki. Z kolei
strukturze episkopalnej Kocio³a odpowiada fakt, ¿e w Kocio³ach partykularnych biskupi jako nastêpcy Aposto³ów ponosz¹ jako pierwsi odpowiedzialnoæ za realizacjê, tak¿e dzi, programu wskazanego w Dziejach
Apostolskich (por. 2,42-44): Koció³ jako rodzina Bo¿a, powinien byæ dzi,
tak jak wczoraj, miejscem wzajemnej pomocy i równoczenie miejscem
gotowoci do s³u¿enia wszystkim potrzebuj¹cym pomocy, nawet tym, którzy pozostaj¹ poza nim. Podczas liturgii wiêceñ biskupich, w³aciwy akt
konsekracji jest poprzedzony kilkoma pytaniami do kandydata, w których wyra¿aj¹ siê istotne elementy jego pos³ugi i zostaj¹ przypomniane
zwi¹zane z ni¹ obowi¹zki. W tym kontekcie przyjmuj¹cy wiêcenia przyrzeka wyranie, ¿e w imiê Pana bêdzie gocinny i mi³osierny dla biednych
i wszystkich potrzebuj¹cych pocieszenia i pomocy31. Kodeks Prawa Kanonicznego, w kanonach dotycz¹cych pos³ugi biskupiej, nie traktuje wyranie o caritas jako specyficznym zakresie dzia³alnoci biskupiej, ale mówi
31

Por. Pontificale Romanum, De ordinatione episcopi, n. 43.
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ogólnie o zadaniu Biskupa, którym jest koordynacja ró¿nych dzie³ apostolstwa z poszanowaniem ich w³asnego charakteru32. Ostatnio jednak
Dyrektorium o pasterskiej pos³udze Biskupów pog³êbi³o bardziej konkretnie kwestiê obowi¹zku caritas jako istotnego zadania Kocio³a i Biskupa
w jego diecezji33 i podkreli³o, ¿e dzia³alnoæ charytatywna jest aktem w³asnym Kocio³a i ¿e tak samo jak pos³uga S³owa i Sakramentów przynale¿y do istoty jego pierwotnej misji34.

33. Jeli chodzi o wspó³pracowników, którzy praktycznie wykonuj¹ pracê charytatywn¹ w Kociele, to, co istotne, zosta³o ju¿ powiedziane: nie
powinni oni inspirowaæ siê ideologiami poprawiania wiata, ale maj¹ kierowaæ siê wiar¹, która dzia³a przez mi³oæ (por. Ga 5,6). Powinny to byæ
osoby dotkniête przede wszystkim mi³oci¹ Chrystusa, osoby których serce zdoby³ Chrystus sw¹ mi³oci¹, budz¹c w nich mi³oæ bliniego. Kryterium inspiruj¹cym ich dzia³anie powinno byæ zdanie z Drugiego Listu do
Koryntian: Mi³oæ Chrystusa przynagla nas (5,14). wiadomoæ, ¿e w Nim
sam Bóg ofiarowa³ siê za nas a¿ do mierci powinna sk³aniaæ nas do tego,
bymy nie ¿yli ju¿ dla siebie samych, ale dla Niego, a wraz z Nim dla innych. Kto kocha Chrystusa, kocha Koció³ i pragnie, aby Koció³ coraz
bardziej by³ wyrazem i narzêdziem mi³oci, która od Niego emanuje.
Wspó³pracownik ka¿dej katolickiej Organizacji charytatywnej pragnie
pracowaæ z Kocio³em, a zatem z Biskupem, aby mi³oæ Boga rozszerza³a
siê w wiecie. Przez swój udzia³ w praktykowaniu mi³oci Kocio³a, chce
byæ wiadkiem Boga i Chrystusa, i dlatego w³anie chce bezinteresownie
spe³niaæ dobro dla ludzi.
34. Otwarcie wewnêtrzne na katolicki wymiar Kocio³a ukierunkuje

wspó³pracownika na zgodne wspó³dzia³anie z podobnymi Organizacjami
w wychodzeniu naprzeciw ró¿norakim potrzebom, winno to jednak dokonywaæ siê z poszanowaniem specyficznego profilu pos³ugi, jakiej oczekuje Chrystus i Jego uczniowie. w. Pawe³, w swoim hymnie o mi³oci (por.
1 Kor 13) naucza nas, ¿e caritas jest zawsze czym wiêcej, ni¿ zwyczajn¹
dzia³alnoci¹: Gdybym rozda³ na ja³mu¿nê ca³¹ majêtnoæ moj¹, a cia³o
wystawi³ na spalenie, lecz mi³oci bym nie mia³, nic mi nie pomo¿e (1 Kor
13,3). Hymn ten powinien byæ Magna Charta ca³ej pos³ugi kocielnej; s¹
w nim zebrane wszystkie refleksje na temat mi³oci, które snulimy w tej
Encyklice. Dzia³anie praktyczne pozostaje niewystarczaj¹ce, je¿eli nie jest
w nim uchwytna mi³oæ do cz³owieka, mi³oæ, która siê karmi spotkaniem
z Chrystusem. G³êboki, osobisty udzia³ w potrzebie i cierpieniu drugiego
staje siê w ten sposób dawaniem samego siebie: aby dar nie upokarza³
32
33
34

Por. kan. 394; Kodeks Kanonów Kocio³ów Wschodnich, kan. 203.
Por. nn. 193-198, 204-210.
Por. tam¿e, 194, 205-206.
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drugiego, muszê mu daæ nie tylko co mojego, ale siebie samego, muszê
byæ obecny w darze jako osoba.

35. Ten w³aciwy sposób s³u¿enia czyni pos³uguj¹cego pokornym. Nie
wynosi siê on nad drugiego, jakkolwiek nêdzna by³aby w danym momencie jego sytuacja. Chrystus zaj¹³ ostatnie miejsce na wiecie  krzy¿ 
i w³anie z t¹ radykaln¹ pokor¹ odkupi³ nas i nieustannie nam pomaga.
Kto pomaga, dostrzega, ¿e w³anie w ten sposób i jemu jest udzielana
pomoc; nie jest jego zas³ug¹, ani tytu³em do chluby fakt, ¿e mo¿e pomagaæ. To zadanie jest ³ask¹. Im bardziej kto anga¿uje siê na rzecz innych,
tym bardziej zrozumie i przyjmie s³owo Chrystusa: S³udzy nieu¿yteczni
jestemy (£k 17,10). Uznaje bowiem, ¿e dzia³a nie z powodu swojej wy¿szoci, albo wiêkszej skutecznoci, ale dlatego, ¿e Pan go obdarowuje. Czasami nadmiar potrzeb i ograniczone mo¿liwoci w³asnego dzia³ania mog¹ go
wystawiaæ na pokusê zniechêcenia. Ale w³anie wtedy bêdzie mu pomocna wiadomoæ, ¿e ostatecznie jest on jedynie narzêdziem w rêkach Pana;
uwolni siê wówczas od mniemania, ¿e sam i osobicie musi realizowaæ
konieczne naprawianie wiata. W pokorze bêdzie robi³ to, co jest dla niego mo¿liwe i w pokorze zawierzy resztê Panu. To Bóg w³ada wiatem, nie
my. My s³u¿ymy Mu na tyle, na ile mo¿emy i dopóki On daje nam si³ê.
Robiæ jednak wszystko to, co mo¿emy w oparciu o si³ê, jak¹ dysponujemy, to zadanie dobrego s³ugi Jezusa Chrystusa, które zawsze jest ród³em
jego dynamizmu: Mi³oæ Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14).
36. Dowiadczenie bezmiaru potrzeb mo¿e z jednej strony nas sk³aniaæ
ku ideologii, która pretenduje do wykonania tego, czego, jak siê zdaje, nie
osi¹ga Bo¿e w³adanie nad wiatem: uniwersalne rozwi¹zanie ka¿dego problemu. Z drugiej mo¿e staæ siê pokus¹ biernoci opart¹ o wra¿enie, ¿e
i tak nic nie mo¿e byæ zrealizowane. W tej sytuacji ¿ywy kontakt z Chrystusem jest decyduj¹c¹ pomoc¹, aby pozostaæ na w³aciwej drodze: ani nie
popaæ w pychê, która deprecjonuje cz³owieka i w rzeczywistoci niczego
nie buduje, ale raczej burzy, ani te¿ nie poddaæ siê rezygnacji, która nie
pozwoli³aby, abymy dali siê prowadziæ mi³oci i w ten sposób s³u¿yæ cz³owiekowi. Modlitwa, jako sposób czerpania wci¹¿ na nowo si³ od Chrystusa, staje siê ca³kiem konkretn¹ koniecznoci¹. Kto modli siê nie traci czasu, nawet jeli wszystko wskazuje na potrzebê pilnej interwencji i sk³ania
nas jedynie do dzia³ania. Pobo¿noæ nie os³abia walki z ubóstwem czy
nawet bied¹ bliniego. B³ogos³awiona Teresa z Kalkuty jest wymownym
przyk³adem, ¿e czas powiêcony Bogu na modlitwie nie tylko nie szkodzi
skutecznej i operatywnej mi³oci bliniego, ale w rzeczywistoci jest jej
niewyczerpanym ród³em. W licie na Wielki Post 1996 roku B³ogos³awiona pisa³a do swoich wieckich wspó³pracowników: Potrzebujemy tej intymnej wiêzi z Bogiem w naszym codziennym ¿yciu. Jak mo¿emy j¹ nawi¹zaæ? Przez modlitwê.
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37. Nadszed³ moment, aby potwierdziæ wagê modlitwy wobec aktywi-

zmu i gronej sekularyzacji wielu chrzecijan zaanga¿owanych w pracê
charytatywn¹. Oczywicie chrzecijanin, który modli siê, nie chce zmieniaæ planów Bo¿ych, czy korygowaæ tego, co Bóg przewidzia³. Pragnie czego wiêcej, spotkania z Ojcem Jezusa Chrystusa, prosz¹c, aby On by³
obecny z pociech¹ Ducha w nim i w jego pracy. Za¿y³oæ z Bogiem osobowym i poddanie siê Jego woli chroni¹ przed degradacj¹ cz³owieka, ratuj¹
go z niewoli fanatycznych i terrorystycznych doktryn. Autentycznie religijna postawa daleka jest od wynoszenia siê do roli sêdziego Boga, oskar¿ania Go, ¿e pozwala na biedê nie maj¹c litoci dla swoich stworzeñ. Kto
usi³uje walczyæ z Bogiem w imiê dobra cz³owieka, na kogo bêdzie móg³
liczyæ, gdy dzia³anie ludzkie oka¿e siê bezsilne?

38. Oczywicie Hiob mo¿e ¿aliæ siê przed Bogiem z powodu istniej¹cego w wiecie niezrozumia³ego cierpienia, jawi¹cego siê jako nieusprawiedliwione. Dlatego tak mówi o swoim bólu: Obym wiedzia³, gdzie mo¿na
Go znaleæ, do Jego bym dotar³ stolicy. Zna³bym s³owa obrony mojej, pojmowa³, co bêdzie mówi³. Czy z wielk¹ moc¹ ma siê ze mn¹ spieraæ? Wiêc
dr¿ê przed Jego obliczem, ze strachem o Nim rozmylam, Bóg groz¹ przenika me serce, Wszechmocny nape³nia mnie lêkiem (23,3.5-6.15-16). Czêsto
nie jest nam dane poznaæ, dlaczego Bóg powstrzymuje rêkê zamiast interweniowaæ. Zreszt¹ On nie zabrania nam wo³aæ, jak Jezus na krzy¿u:
Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemu Mnie opuci³? (Mt 27,46). Powinnimy pozostawaæ z tym pytaniem przed Jego obliczem, w modlitewnym dialogu: Jak
d³ugo jeszcze bêdziesz zwleka³, Panie wiêty i prawdziwy? (Ap 6,10). w.
Augustyn daje odpowied wiary na to nasze cierpienie: Si comprehendis,
non est Deus  jeli Go pojmujesz, nie jest Bogiem35. Nasz protest nie jest
wyzwaniem rzuconym Bogu, ani insynuacj¹ b³êdu, s³aboci lub obojêtnoci w Nim, czy te¿, ¿e pi (por. 1 Krl 18,27). Raczej jest prawd¹, ¿e nasze
wo³anie jest  jak na ustach ukrzy¿owanego Jezusa  ostatecznym najg³êbszym wyra¿eniem naszej wiary w Jego wszechmoc. Chrzecijanie bowiem, pomimo wszystkich nieporozumieñ i zamieszania w otaczaj¹cym
ich wiecie, nie przestaj¹ wierzyæ w dobroæ i mi³oæ Boga do ludzi (por.
Tt 3,4). Choæ jak inni ludzie pogr¹¿eni s¹ w dramatycznej z³o¿onoci dziejów historycznych, pozostaj¹ utwierdzeni w przekonaniu, ¿e Bóg jest Ojcem
i kocha nas, nawet je¿eli jego milczenie pozostaje dla nas niezrozumia³e.
39. Wiara, nadzieja i mi³oæ s¹ nierozdzielne. Nadzieja w praktyce wyra¿a

siê w cnocie cierpliwoci, która nie s³abnie w czynieniu dobra nawet w obliczu pozornej pora¿ki, i w pokorze, która akceptuje misterium Boga i ufa
Mu nawet w ciemnoci. Wiara ukazuje nam Boga, który da³ swojego Syna
za nas i budzi w nas zwyciêsk¹ pewnoæ, ¿e to prawda: Bóg jest mi³oci¹!
35
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W ten sposób przemienia w nas niecierpliwoæ i nasze w¹tpliwoci w pewn¹ nadziejê, ¿e Bóg trzyma w swoich rêkach wiat, i ¿e mimo wszelkich
ciemnoci On zwyciê¿a, jak to we wstrz¹saj¹cych obrazach ilustruje w sposób radosny Apokalipsa. Wiara, która jest wiadoma mi³oci Boga objawionej w przebitym sercu Jezusa na krzy¿u, ze swej strony prowokuje mi³oæ.
Jest ona wiat³em  w gruncie rzeczy jedynym  które zawsze na nowo rozprasza mroki ciemnego wiata i daje nam odwagê do ¿ycia i dzia³ania. Mi³oæ jest mo¿liwa i mo¿emy j¹ realizowaæ, bo jestemy stworzeni na obraz
Boga. ¯yæ mi³oci¹ i w ten sposób sprawiæ, aby Bo¿e wiat³o dotar³o do
wiata  do tego w³anie chcia³bym zachêciæ w tej Encyklice.

ZAKOÑCZENIE
40. Spójrzmy na koniec na wiêtych, na tych, którzy w przyk³adny sposób wype³niali dzie³o caritas. Myl biegnie zw³aszcza ku Marcinowi z Tours
( 397), najpierw ¿o³nierzowi, a potem mnichowi i biskupowi: niczym ikona
pokazuje niezast¹pion¹ wartoæ osobistego wiadectwa mi³oci. U bram
Amiens, Marcin dzieli siê po³ow¹ swojego p³aszcza z ubogim: sam Jezus
ukazuje mu siê w nocy we nie ubrany w ten p³aszcz, aby potwierdziæ
wieczne znaczenie ewangelicznego s³owa: By³em nagi, a przyodzialicie
Mnie... Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mniecie uczynili (Mt 25,36.40)36. Ile innych przyk³adów mo¿na by zacytowaæ w historii Kocio³a! W szczególnoci ca³y ruch monastyczny, od jego
pocz¹tków ze w. Antonim opatem (356), da³ wyraz ogromnej s³u¿by charytatywnej dla bliniego. Staj¹c twarz¹ w twarz z Bogiem, który jest Mi³oci¹, mnich odczuwa nagl¹c¹ potrzebê, by zamieniæ swoje ¿ycie w s³u¿bê
bliniemu, obok s³u¿by Bogu. Tym mo¿na t³umaczyæ wielkie orodki wyros³e przy monasterach, w których przyjmowano, leczono i otaczano trosk¹.
Mo¿na te¿ t³umaczyæ ogromne inicjatywy maj¹ce na celu promocjê ludzk¹
i formacjê chrzecijañsk¹, przeznaczone przede wszystkim dla ubogich,
jakie prowadzi³y najpierw Zakony monastyczne i ¿ebrz¹ce, a potem ró¿ne
Instytuty zakonne mêskie i ¿eñskie, w ci¹gu ca³ej historii Kocio³a. Postaci
wiêtych jak Franciszek z Asy¿u, Ignacy Loyola, Jan Bo¿y, Kamil de Lellis,
Wincenty a Paulo, Ludwika de Marillac, Józef B. Cottolengo, Jan Bosko,
Alojzy Orione, Teresa z Kalkuty  aby wymieniæ tylko niektóre imiona 
pozostaj¹ wybitnymi przyk³adami mi³oci spo³ecznej dla wszystkich ludzi
dobrej woli. wiêci s¹ prawdziwymi nosicielami wiat³a w historii, gdy¿ s¹
ludmi wiary, nadziei i mi³oci.
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41. Pomiêdzy wiêtymi wyró¿nia siê Maryja, Matka Pana i odzwierciedlenie wszelkiej wiêtoci. W Ewangelii w. £ukasza znajdujemy J¹ zaanga¿owan¹ w pos³ugê mi³oci wobec krewnej El¿biety, u której pozostaje
oko³o trzech miesiêcy (1,56), aby jej towarzyszyæ w ostatnim okresie ci¹¿y.
Magnificat anima mea Dominum  mówi przy okazji tej wizyty  Wielbi
dusza moja Pana (£k 1,46) i wyra¿a w ten sposób, jaki jest program Jej
¿ycia: nie stawiaæ siebie w centrum, ale zostawiæ miejsce dla Boga spotkanego zarówno w modlitwie, jak i w pos³udze bliniemu  tylko wtedy
wiat staje siê dobry. Maryja jest wielka dlatego w³anie, ¿e zabiega nie
o w³asn¹ wielkoæ, lecz Boga. Jest pokorna: nie chce byæ niczym innym
jak s³u¿ebnic¹ Pañsk¹ (por. £k 1,38. 48). Ona wie, ¿e jedynie wtedy, gdy
nie wype³nia swojego dzie³a, ale gdy oddaje siê do pe³nej dyspozycji dzia³aniu Bo¿emu, ma udzia³ w zbawianiu wiata. Jest niewiast¹ nadziei: tylko dlatego, ¿e wierzy w obietnice Bo¿e i oczekuje zbawienia Izraela, anio³
mo¿e przyjæ do Niej i wezwaæ J¹ do ostatecznej s³u¿by tym obietnicom.
Ona jest kobiet¹ wiary: B³ogos³awiona jeste, która uwierzy³a, mówi do
Niej El¿bieta (£k 1,45). Magnificat  ¿eby tak powiedzieæ, portret Jej duszy  jest w ca³oci utkany z nici Pisma wiêtego, z nici S³owa Bo¿ego.
W ten sposób objawia siê, ¿e w S³owie Bo¿ym czuje siê Ona jak u siebie
w domu, z naturalnoci¹ wychodzi i wchodzi z powrotem. Ona mówi
i myli wed³ug S³owa Bo¿ego; S³owo Bo¿e staje siê Jej s³owem, a Jej s³owo rodzi siê ze S³owa Bo¿ego. Ponadto w ten sposób objawia siê równie¿,
¿e Jej myli pozostaj¹ w syntonii z mylami Bo¿ymi, ¿e Jej wola idzie
w parze z wol¹ Boga. Ona, bêd¹c wewnêtrznie przenikniêta S³owem Bo¿ym, mo¿e staæ siê Matk¹ S³owa Wcielonego. W koñcu: Maryja jest kobiet¹, która kocha. Jak mog³oby byæ inaczej? Jako wierz¹ca, która w wierze
myli zgodnie z myl¹ Bo¿¹ i pragnie wed³ug Bo¿ej woli, mo¿e byæ jedynie niewiast¹, która kocha. Wyczuwamy to w cichych gestach, o których
mówi¹ ewangeliczne opowiadania o dzieciñstwie. Widzimy to w delikatnoci, z jak¹ w Kanie dostrzega potrzebê ma³¿onków i przedstawia j¹ Jezusowi. Widzimy to w pokorze, z jak¹ przyjmuje to, ¿e pozostaje w cieniu
w okresie publicznego ¿ycia Jezusa, wiedz¹c, ¿e Syn musi teraz za³o¿yæ
now¹ rodzinê i ¿e godzina Matki nadejdzie dopiero w chwili krzy¿a, która
bêdzie prawdziw¹ godzin¹ Jezusa (por. J 2,4; 13,1). Wówczas, gdy Uczniowie uciekn¹, Ona pozostanie u stóp krzy¿a (por. J 19,25-27); póniej, w godzinie Piêædziesi¹tnicy, oni bêd¹ cisn¹æ siê do Niej w oczekiwaniu Ducha
wiêtego (por. Dz 1,14).
42. W ¿yciu wiêtych nie nale¿y braæ pod uwagê jedynie ich ziemskiej
biografii, ale tak¿e ich ¿ycie i dzie³o w Bogu, po mierci. Jeli chodzi
o wiêtych jest jasne: kto zmierza ku Bogu, nie oddala siê od ludzi, ale
staje siê im prawdziwie bliski. W nikim innym, jak w Maryi, nie mo¿emy
tego dostrzec wyraniej. Zdanie wypowiedziane przez Ukrzy¿owanego do
Ucznia  do Jana, a przez niego do wszystkich uczniów Jezusa: Oto Mat-
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ka twoja (J 19,27)  w ka¿dym kolejnym pokoleniu staje siê wci¹¿ na nowo
prawdziwe. Maryja faktycznie sta³a siê Matk¹ wszystkich wierz¹cych. Do
Jej matczynej dobroci, do Jej czystoci i dziewiczego piêkna odwo³uj¹ siê
ludzie wszystkich czasów i ze wszystkich stron wiata ze swymi potrzebami i nadziejami, ze swymi radociami i cierpieniami, w ich samotnoci,
jak równie¿ w dowiadczeniach ¿ycia wspólnotowego. Zawsze dowiadczaj¹ Jej dobroci, Jej niewyczerpanej mi³oci, która wyp³ywa z g³êbi Jej serca. wiadectwa wdziêcznoci p³yn¹ce ze wszystkich kontynentów i ze
strony wszelkich kultur s¹ uznaniem dla tej czystej mi³oci, która nie szuka siebie samej, ale po prostu chce dobra. Równoczenie czeæ ze strony
wiernych jest wyrazem nieomylnej intuicji, w jaki sposób taka mi³oæ jest
mo¿liwa: rodzi siê dziêki najbardziej intymnej jednoci z Bogiem, przez
któr¹ stajemy siê Nim przenikniêci  to warunek, który pozwala tym, co
zaczerpnêli ze ród³a mi³oci Bo¿ej i oni sami staj¹ siê ród³ami wody
¿ywej (por. J 7,38). Maryja, Dziewica, Matka, ukazuje nam, czym jest mi³oæ i sk¹d pochodzi, sk¹d czerpie swoj¹ odnawian¹ wci¹¿ na nowo si³ê.
Jej zawierzamy Koció³, jego misjê w s³u¿bie mi³oci:
wiêta Maryjo, Matko Bo¿a,
Ty wyda³a na wiat prawdziwe wiat³o,
Jezusa, Twojego Syna  Bo¿ego Syna.
Na wezwanie Boga odda³a siê ca³a
i tak sta³a siê ród³em dobroci,
które z Niego wytryska.
Poka¿ nam Jezusa. Prowad nas ku Niemu.
Naucz nas, jak Go poznawaæ i kochaæ,
abymy my równie¿ mogli staæ siê
zdolni do prawdziwej mi³oci
i byæ ród³ami wody ¿ywej
w spragnionym wiecie.
W Rzymie, 25 grudnia roku 2005, w uroczystoæ Narodzenia Pañskiego,
w pierwszym roku mego Pontyfikatu.

