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Wpływ dzicł św' Bernarda na twÓrczclść Dantcgtl nie ulega wąt-
pliwości. obaj stworzyli .,epopeję miłości Bożcj'', z cpilogicm naj-
wyższego zachwytr.r duszy zjcdnclczoncj z Bogicrn t]a Zawsze' na

wieki. ',C ż więc pclwiemy o duszach uwolnionych zwięz(lw cieles-
nych? Wicrzymy niczłtlmnic. ze Są pogrąZonc w <lccanie świattości
wiecznej, w blaskach więczrrości''.

Symbo|em nic kclriczącego się szcz,ęścia w z,jcdnoczcniu Z Bo-
gicm jest wiccznic trwająca uczta. nicustitlllrc wcscIc. ..A sprawicd-
Iiwi - śpicwamy z Psalmistą - niech ucztują i wcsclą się przed
oczyma Bozymi' i niech się rozkoszuj4 w radości'' (Ps 67. 4). KtÓi.
jednak znajdzie cldpowicdnie Słowa, by wyrazić głębię doznari
i wzrusze duszy, upqcnia i wicczncj ckstazy w owej światłości
Bożej, prześwictlająccj wszystko od wewnątrz i l'ewnąLr,z Duchęm
i Zyciem? Stanz1ł w clnicnrieniu wobec te.j wizji gcniusz Dantegcl'

stwierdzając jcdynic, zc istotą zbawicnia będzir; Miłość - ożywia-
j4ca, poruszająca i doskclnaląca stworzcnia. Swięty Bcrnard wyko-
rzystał w opisic nicba alcgorię miłości z, Pieśni rrad picśniarni i clbraz

z Ewangelii św. Łukasza: ',Szczęśliwi owi słudzy. ktcirych Pan'
skor<l nadcjdzic' zastanię czuwających. Zaprawdę' powiadam wam:

Przepas,ze się i każc irr zasi4ść do stclłu, a obchodząc będzie im
usługiwał'' (Łk |f,37). Bcjg usługujący swoim wybranym! ,.Będzie
tcl - mtiwi Bcrrlard - sytclść bcz jakiegokolwick nicslnaku. Wiccz.
ne i nigdy nic ugirszone pragnienie - ale bez iadncgo braku. I wrc-
szcie owcl upojcnic, trzcŹwe jednak, bo nic winem. nic rozgrz'ewa;ą-
cą jego sił4, lccz w słoricu Boskości' W ten spos(lb Bcig będzie
nagrodi1 mitqących: nagrcldą wicczną - miłLrjących więcznic''.

Stanistaw Kietty ka SO Cist

o MIŁOWANIU BOGA

Wstęp

Emerykowi 
- najczcigodniejszemu kardynałowi diakonowi,

kanclerzowi Kościoła rzymskiego - Bernard, opat Jasnej Do-
liny' śle źryczenia pomyślnych |at i zejścia w Panu.

Dotąd prosiłeś zazwyczĄ o modlitwy, a |lie o rozprawy
teologiczne, chociaz nie jestem zdolny do zadnej z tych rze-
czy. Co prawda' pierwsza dotyczy mojej profesji (choć moje
postępowanie nie czyni jej zadość), co do drugiej - brak mi
niezbędnej gorliwości i talerrtu. Wolę jednak 

- wyznaję to -ze zamiast Spraw światowych domagasz się ode mnie rozwa-
zari o dobrach duchowych' jakkolwiek z większym skutkiem
mÓgłbyś ich szukać u bogatszych. Poniewaz jednak zwyczaj
wymawiania się wspÓ|ny jest uczonym i nicuczonym, co wię-
cej, zdaję sobie sprawę, ze lekcewazenie prośby byłoby naru.
szeniem rÓwnowagi rniędzy skronlności4 i roztropności4 -zechciej przyj4ć z mojego ub stwa oczekiwaną odrobinę do-
brej woli, abym milcz4c. nie został nazwany filozofem. oczy-
wiście, nie jestern w stanie udzielić wyjaśnien dotyczących
tego' co w twej prośbie dotyczy rniłości Boga' o i|e on sam
na to nie pozwoli. Temirt ten jest rni miły. wzbogaca myśl i moze
być bardzo poż:yteczny. Całą resztę b4dŹ łaskaw zostawić
m4drzejszyrn'

21



1 . Pragniesz Zatem usłyszeć ode mnie' dlaczego i w jaki spo-

sÓb winniśmy kochać Pana Boga - więc odpowiadam: przy-
czyną miłości Boga jest sam BÓg; miarą miłości Boga jest

miłość bez miary. Czy to wystarczy? M4dremu wystarczy na

pewno, ale , jestem przecieź: dtuznikiem rÓwniez niewykształ-
conych'' (Rz 1, 14) - tym ostatnim chciałbym całokształt
Sprawy naświetlić nieco obszerniej i ujqć jq nie tyle dogłębnie,

ile praktycznie.
Sądzę, ze istnieją dwieprzyczyny skłaniające nas do mito-

ści Boga dla Niego Samego. Pierwsza: nikt inny nie jest więcej
godny takiej miłości: druga: nikt z ludzi nie moze kochać
z większym pozytkiern dla siebie. Kiedy Zatem pytamy, dla
jakiej przyczyny winniśmy kochać Pana Boga - w pytaniu

takim kryje się sens podwÓjny' Innyrni słowy, mozemy docie-
kać - i tak tez postępujem y - CZy Boga powinniśmy kochać,
poniewaz na to zasługuje jak najbardziej, czy też ze wzg|ędu

na dobro, jakiego od Niego oczekujemy. I w jednym, i w dru-
giln wypadku mogę tylko odpowiedzieć: Boga powinniśmy
kochać, poniewaz jest Bogiem. Najpierw zastanÓwmy się nad

powodem kochania Boga.

Dlaczego BÓg zasługuje na naszą miłość

Zaiste, zasfuguje ze wszech miar, poniewaz,,Samego siebie zło.
zył jako ofiarę'' (Ga 1, 4). C6z mÓgł dać nam |epszego? Kiedy
Zateln zamierzamy poznać ową ,,zastugę'' i szukamy motywÓw

naszej ku Niemu miłości, najbardziej przekonywające wydaje

się to, ze ,,on Sam nas umiłował'' (l J 4' l0). Jakze więc bardzo

godzien jest naszej rniłości|. Zwłaszcza gdy rozważ:ymy: Kto -
kogo i w jakim stopniu umitował. Najpierw - kto? Czy nie
Ten, ktÓremu wszelki duch wyznaje: ,,Tyś jest Bogiem moim,
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albowiem dÓbr moich nie potrzebujesz'' (Ps l5, 2). oto jest
miłość pełna godności, ktÓra nie oczekuje korzyści (por. l Kor
l3' 4-5). I komuz to owa bezinteresowna miłość zostata oka-
zana.! Apostoł powiada:,'Będąc nieprzyjaciÓłmi, zostaliśmy
pojedllani z Bogiem'' (Rz 5, 10). BÓg ukochał swoich nieprzy-
jaciÓł i to z czystej łaskawości! Jak bardzo ukochał? od-
powiedŹ daje nam Jan Ewangelista: ,'Tak BÓg umiłował świat,
ze Syna Swego jednorodzonego dał'' (J 3' 16), oraz Apostoł
Paweł: ,,KtÓry nawet własnego Syna rrie oszczędził, ale Go za
nas wszystkich wydał'' (Rz B, 32)' Sam rÓwniez Syn Bozy
powiada o sobie: ,,Nikt nie ma większej miłości od tej' gdy
ktoś zycie swoje oddaje zaprzy1aci6t swoich'' (J l5' 13). Tak
postąpił Sprawiedliwy względem grzesznikÓw, Najwyzszy
i Wszechmogący względem słabych. Ale powie ktoś: to odno-
si się do ludzi, nie do alliotow. [slotrrie, nie było takiej potrze-
by. Terr' ktÓry ratorł,ał |udz,i w ich niedoli, zachował od niej

aniołÓr,v. Z rrtiłości dał ludziclrn śrotlki do popraw.y - Z tą
samą rniłclścią uwcllnił aniołÓw cld konieczności czerpania
z tych śl.odkÓw.

2. D|a kogo jest to rzeczą oczywistą, temu tez jak mnie-

mam - zrozllmiałę będzie, dlaczego powinniśmy kochać Bo-
gai czym on sobie na tę mitość zasłuzyŁ.l choć poganie o tym

zapomnieli, BÓg jednak potrafi zawstydzić ich niewdzięcz-

no Ść, uj awniaj ąc ntezlic zone dobrodziej stwa wyświ adczone

ludziom, a uchwytne dla oka. Bo pomyślmy:ktoz to udziela

chleba głodnemu, światła widzącemu, powtetrza oddychają-

cemu? Byłoby nonsensem wy|tczać tu wszystko, o czym tylko
p obi ezni e wspomin am y wy żej. D|a przykładu wystarc zy wi ęc

wymienić chleb, słofice i powietrze. Są one powszednie, ale

jakże ważne i niezbędne w zyciu doczesnyml Człowiek atoli
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llicch szukir dÓbr wznioślejszych. .jakiIlli dlir duszy s4: god-
rltlść. wieclza i cllota. Godnością człowieka nazywttlll woln4
wtllę. dzięki ktÓrej potral-i otl nic tylko wznieść się porlad inne
istoty zywe. ale i kierować nirni. Wicclza polega na poztlittliu
Irrdzkiej godrrości' ktÓra jeclrlak nie z. ludzi pochodzi. Cnotą
wreszcie jest wytrwałe szukanie Tcgo, od kt rego 1lochodzi
Życic' i trwałc posiitclanie , kiedy się Go zna1dzie .

.l . Kaz'de z trzec|t wyttliellionych clćlbr Ina nie1ako dwa iispe-
ktv. Godnclść |udzka to tlie tylko szlirchetność natury. lecz
takze trloc patlclwatlilt. ktora z ustallowieIlia Boz,cgo rtlzci4ga
się tla rvsze lkic stwtlrzenic zierrlskic. Podclbllie wicclztt llozwa-
Ilt tlttl.l-l dostrzec naszi; godność i wszc|kie dobra znirjduiącc się
W lllts, ,,t|c zarazern lllÓwi. ze tlic 1'ltlchodzą onc od rlas. Nie
iIlirczcj jcst z Cllotą. ()rla rowIliez tlla dwii aspckty: ułatwia
tlalll ztra]ezicnie Sprawcy zycia. a kiccly.już Gcl znalcŹliślny'

1-ltlz,'vaIir natll zes1ltllić się z Nill llit Zitwsze. Gocllltlści bcz
wicclzy nic przy,da się na Ilic' Wiedzir bez cnoty jest szkodliwa.
.Iirk 

rnÓwi rozsądck. Bo w istocie, c ,Ż ztl'korzyść z pclsiada_

nil. kiecly nie wicsz. zc posiadasz'l Albo wiesz. zc posiudiisz,
lulc t'rie zdqesz sobic sprawy, zc nic posiadasz tego ocl siebie,
lccz- od Boga.l Zarozttllliałego u1lot-tlilla Apostoł: .'C z lnasz.
cZe go byś nie otrzylllał? A jeśliś cltrzyIllał, to cZellltl sig chlu-
bisz tak, jakbyś nic otrzyrnał'' (l Kor 4' 7). Nie lll wi tylko:

..cZcllltl się chILrbisz.'. aIe dodaje: '.jirI<byś nie otrzytllitł,', aby

1ltlclkrcślić' iż grz,esl'y nic ten, kto 1lclsiacla. lccz tcll. kto się
w stlbic chełpi. jakby Ilic otrzytnii-l. SłLrsztlic taka chcłpliwość
l.lltZVwil sie .,prÓzrlą chwał4.', tclyz sprzeciwia się prawdzie.
Zasluzoną chwałę określa Apostoł słowami: ',Tcn. kto się

chlLlbi. w Panu nicch się chlubi'' (2 Kor l0' l7). tr.''l'l.ttlc.l'y -
wiaśriic w prawclzic. A prawdą.jcst B g.

)Ą

.1. KonicczIric zatetll powillictleś wicclzieć, c]Zyll] jcSteś, jak
ito. ze tliczcgtl sobie nic dałcś, byś się lniałchlLrbić bez
prtizIle.i chwały. Dlatego napisatlo: ''Jeśli nic zIlasz siebie.

1lojtlź ztt śladalrli lt.z<id,, (Pnp l. 8). Tak bywa w istocic: czło_
wick wyniesiony.jest clo czci. a sktlrtl jej nie dostrzega. słusz_
llic tnoze być porćlwnany z trzodi1. 1loniewaz dzie|i r' ni4 l-nar_

Ilość swcgcl zycia i śmiertclIlclść. Stworzenic clbdarzone
llczcellnytl skttrllcltl roZu|llu' lt tlic poztll-tj4ce salnego siebie,
cltlł4cza do trzocly stworze Iriertrzulłrtlych i nie ccni swojej
wielkości płynącej Z wllętrza. Pclwtldowane ciekawclści',y rze_
czy znlysłolvyc:h. Ze wnętrznych. staje się jeclllylil z nierozu-
ltlllych stwtlrzeIl i zapolllitla cl wroclzclnej wyzszości. St4d
tllilczy Strzcc się szkoclliwc.j dwo.jakie.j ignoranc.ji: kiedy to
ltlbo oceniirllly siebic niŻe.j' niż, rzeczywiście jcsteśnly, albo
tcz przypistl jcnly sobie za wiclc' uzIlitjąc za własne clostrzeżo_
lle w llaS clclbl.o. Ale.jeszcze bardzlc.j niż podrvÓjrlt1 tlicwiedzę
Ilitlezy potępic< prtizność naclęt4. wskutek ktÓre.j świadolnie
i dobrowolnic c:lrcesz chełpić się cloblatrli' o ktÓrych wiesz, ze
rlic są twoji1 własnclścią. i llic wstvclzisz się pfzv ty|l-l przywła-
s,l'czttć sobic zitsługi i czci nalcznc.j Itłlletllt-l. Pierwszy rodzaj
ignorancji ltic przynosi chlvaiy. DrLrgi przynosi. alc nic w obli-
czu Bozytn' owtl trzecie wykroc:zellic. ilekrclć bywa dobro_
wtlltle . jest przywłasZcZcniL-l-|l r.ttl1glt jl1cyln Bogu. Zuchwałość
to gorsza i birrclzic.i nicbezpieczna ltiz drugi rodziri nicwiedzy,
itltrowiem lrie tylko nic uznaje Boga. ale Nim po pr.o\tu pogrr-
dza. Jcst tez takzc bardziej odpychająca i obrzyclliwa niz pier-
wszy rodzltj ignorarlc.1i. orla trpoclabtiia Ilas do zwierzt1L, zaś
tlrva zuchwałość 

- 
clo szatall(lw. Uwazać bowienl dobro.

kt<irym się .jest tlbclarzotlyt-tl, za wrodzone i przywłasz'czać
sobic cześć z tytl.titt 'faski darmo clancj 

- 
jest pycIl4 i grze-

chclrl cięzkitll.
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5. Z tcgo to wzg|ędu z godności4 i wiedz4 mamy ł4czyć
cnotę. kt ra .jest owoce|T obu. To ona pozwala nam szukać
i zna.jclywać Sprawcę wszelkiego dobra, ktÓremu wszyscy
winni jesteśmy cześć najwyż,szą. Przeciwnie natotniast -
człowiek zaniedbujący to' Co jest.iego obowiązkiem, zostanie
wi e I okrotn i e ukarany. Dl aczego ? ()t6ż' przede wszystkim d| a-

tego. Ze ,,nie chciał zrozumieć. aby dobrze czynić,,, i co wię_

ce.j: ,,nieprawość oblllyślał na łozu swoim'' (Ps 35' 4-5)' jak-
ko|wiek wiedział - słr-lga Zaiste nieg(ldziwy - ż'e dobrir,

ktorych uzywa. nie pochodzą od rliego; pl.zywłaszczył sobie
w ten sposÓb chwałę dobrego Pana. Wynika st4d, ze godność

be z wicclzy.jest bezuzyteczna, a wiedza bez cnoty - szkodli-
wa. Człowiek zirś cnotliwy, u ktÓrego wiedza nie rodzi niebez-
pioczctistw, a godność jest owocnir, woła do Boga i wyznĄe
w prostocie swego scrca: ,,Nie narn, Panie, nie natn, lecz twe-
mu ilnieniu daj chwałę'' (Ps l l3, 9)' to.|est: niczego - CZy to

z godności, czy z wiedzy - nie przypisuje sobie , ale wył4cz-
tlic irlieniu Bozetnu, od ktÓrego wszystko pochodzi.

6' odcszliśmy jednak nieco od zalnierzonego tematu. Mieli-
śnly bowielłr wykazać, Zc nawet ci, ktÓrzy nie znai4 Chrystu-
sa' zostirli wyStarcza.jąCo poucZelli prze'z prawo naturalne ob-

.jawiitjące się w dobrach clanych duszy iciału. Dlatego rÓwniez
tllli ptlwinni kochać Boga dla Boga. Zapyta.jmy jeszcze dla

przyptlmnienitt.. cr'yz nltwet nicwicrzący rlie uświadanlia so-

bic' kto zaspokaja jego potrzcby ciiiła, kto uczynił to, i.e i!'yje,

widzi. odclycha, iak nie Pan'/ .,On daje pokarrn wszelkiernu
ciału'' (Ps l3.5. 2.5). ..on sprawia' ze sło ce wschodzi nad

z,łymi i nacl dobrytlri. i on zsyła cleszcz na sprawiecl|iwych i nie.

sprawiedliwych" (Mt ,5, 45). Nikt tez - nawet bezbozny - nie

pclwillietl ptlwątplewać, iz godność wypełniajt1ca duszę ludzką
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pochodzi od Tego, ktÓry w Księdze Rodzirju rnÓwi: ,,IJczy my
człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam'' (Rdz |, 26). Kto
Zateln śmiałby twierdzić, ile wledza nie pochodzi od ,,Tego,
kttiry ludzi nAucza m4drości'' (Ps 93' I0).] Kto wreszcie tnoze
uwazać cnotę zir dar udziclol1y pr7-ez kogo innego albo oczeki-
wany iIlaczej ni,Ż z ręki Pana wsze|kie.j cnoty? Tak więc BÓg
zasługuje na nliłość rÓwniez u nicwierz4cego. kt ry nie znaj4c
Chrystusa, znaprzcciez sie bic Samego. St4d wniosek, ze i nie-
wierzący nie zna.jdzie Lrsprawiedliwienia,.jeśli nie kocha Pana
Boga z całego Serca, Z całej duszy i ze wszystkich sił swoich.
Wzywa go do tcgo wrodzona zasada sprawiedliwości: nalezy
kochać całynl sercem Tego, ktciremu wszystko zawd,zięcztt-
Iny. Niestety. telnu lub oweInu wyda.jc się rzecz4 zbyt trudną,
llickiedy tlawet niernozliw4' odnicść do Boga wszystko i nie
uwazać zit włitsne tego, co od Nicgo otrzylnał..jak napisano:
..Wszyscy szukirjq Swego'' (Flp 2, 2I)' albo: ',Usposobienie
człowieka jest zte juz od rnłodości'' (Rdz 8, 2l )

7. Na szczęście wierni zcla.j4 sobie Sprawę, w jakim stopniu
winni kocllac< Jezusa, Jezusa ukrzyzowancgo. ogarniaj4c i po-
dziwiirjąc ogroll Jego miłości, przechodzący wszelk4 nriarę,
czuliby się zawstydzeni, nie unliejąc choć w części wynagro'
clzićtę bczprzykłaclną miłość. Zaistc, więcej kochają ci, ktÓrzy
wieclzą' ze s4 więcc.j ul-rliłowani; konru zaś rnniej clano, mniej
rniłuje (por. Łk ],41). Bez wątpicnia ż,yd czy pouanin nie
czu.j e taki cgo bodŹcii nl iłości, .j akie.qo dośw iadcza Kości Ół, ktory
wyznaje: ,,Miłość zraniła mię''' po C7'y:rrr.. ',obłcizcic l-nię kwie-
cietll, obsypcic ll-lię jabłkami, bo rnd|e.ję z rniłości'' (Pnp 2' 5).
Wiclzi i ogląda krÓla Salomona ,.w koronie. kt r4 go ukorono-
wała tnatka .jego'' (Pnp 3, l l); widzi jednorodzonego Syna
dŹwigitjącegokrz,yz, widzi Pana chwały ubiczowanego i oplwa-
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llcgo: widzi Dawcę ,Życlai zbawienia przybitego gwoździalni.
przesZytcgo włÓczni4, obrzucanego obelgalrri: w ko cu - od-
da jącego pełną dobroci duszę za prz'y1aci6ł swoich. C)gl4cla to

wszystko i strzała ttcz,tlcia przenika Serce corAz głębicj. Woła
więc: .'obł zcie lnię kwiecieln. obsypcie mię .jabłkalni, bo
lndleję z llliłości''.

Zaś owe jabłka S4 czcrwone. Oblrrbicnicit. wprowadzona
clo ogrcldtt Oblubierica. ZrVWŹi.1e z drzewa Życia. Mzr.ją smak
chleba rlicbia skiegtl i barwę krwi Chrystusowe.i' oblubienica
wiclzi r"tnicestwiellie ślnicrci i klęskę Spfawy śrnierci; widzi
więźnitiw wyprowaclzonych z otchłarli na zielnię. z ziemi ku
llicbiostlt-tl. ''aby na imię.Iezusa zgięło się kazde kolano istot
nicbieskich i ziemskich. i poclzrernnych" (Flp 4. I0). Patrzy na
zicrnię objętą Starylll 1lrzckleristwetn. rodzl1c11 osty l cicrnie'
lI teraz rozkwitaj4cą w prolnieniach nclwego błogosławicli-
stwa. Majl1c w palnięci słowa: .,Zakwitło na n()wo ciało rrroje

i ochotllie wvsławiać Go bęclę'' (Ps 27. 7). pragnie spozywać
O\,Voce ll.ręki Paliskie.i l' drzewakrz'yŻ'a i ocldychać woni4 kwia-
tÓw ztllartwychwstallia, poci4ga.j4cych ()blr-rbielica clo częs-
tycll oilwicdzin Obl uhicrricy.

lJ. A clna zawołł: .'otoś ty.iest 1liękny,Iniły rnoj' i wdzięcznyl
Łoze nasze kwiecia pcłne.' (Prlp l. I6). Wskazuj4c na łoze.
tlclsłallia swrlje pragnieIlie. Nazywirj4c .jc zaś .,kwiecia pcł_
llylll.'" wyznttjc, skącl spoclziewa się zas1lokojcnia tych pra.
gnie : llic z ziisług osobistych. lccz- z kwiatÓw o.qrodu. ktclremu
PlrIl błogosłarvił. Chrystus' ktory się pocz4ł i Ży| w Nazarecie'
zaclrwycał się kwiatatlri' Boski oblubieniec upqa się ich woni4,
dlirtego z przy.jcItlllości4 wchclclzi do przybytklt serca pełnego
tlwocciw i kwiatÓw. Kiedy rozpoznaie oblubienicę skupioną
tla rozwazaltiu tajetl.lllic boskicj lnęki i chwały znrartwychwsta-

f8

tlia. przychodz'i r1o niej chętnie i poz<lsta.je z ni4. Jezeli ś|ady
rnęki są jakby owocaIni rtlku lninitlnego. czyIi wszystkich
wiek lv. kt rc u1lłynęły pod wtadzą grzcchu i śInicrci, a uka*
zltły się. kicdy nacleszła pcłnia cZaSLl. to ozllaki zmartwych-
wslania s4.jak nowe kwiaty następnego cZaSLl, ktÓry powraca
do dawnych sił dzięki łasce w nowylll lecie. a swe trwałe
owocc wycla w dniu powszechnego zmartwychwstania. ,,Bo
jttzz'ina tninęła. desz'cz przeszeclł iustał' Ukazały się kwiaty
na zienli naszej'' (Pnp 2, | | -|f), cO n1aczy, ze nastał czas lata
rAZelI z Tyrn, kt ry z mrozu śmierci przcszedł do ciepła no-
wego zycia imÓwi: ,.Oto czynię wszystko nowe'' (Ap 2l'.5).
Jcgo ciało. poslane w śtllierci. rozkwitło w Zl.nartwychwsttl.
niu. Wo zmartwychwstiinia sprawia. ze niebawemr na nasze-j

clolinic ziclerri się r-rschła trawa, topnicją lody. wszystko, co
lllartwc. ZrywL| się do Życia.

9. W owymr rozkwicic i owocowaniu wszystkiego. w uroku
zictlli pacIln4cej słoclyczl1, ojciec raclrrjc się Syncnr, za ktÓre-
c() przyczyną nastąpiło odrodzenie stworzenia' i woła: ,.oto
wclnllclść Syna tleto.jak wonność pola. ktciremu błogosławił
Plrn'' (Rdz 21,21). Poll żvznego, z ktorego obfitości wSZyScy-
śtl-ly otrzyltlali. Oblttbienica zaś czerpie - ilckroć zapra.qllie

- z,llttcznie więcej. Nieskrępowanie zbiera kwiaty \ Z|.ywLI

.jabłka. ozdabirrj4c nilłri wnętrze SWego serca, aby przybywają-
cetnu Obltlbie cowi godne przygotować mieszkanie. Podob.
tlic i nly - "iez,eli clrccllry częSto gościć u siebie Chrystusa.
Il.lusimy nźISZe serca wypełnić prawcl4 o ślnierci pełncj lniło-
sielclzia, jak r wIliez o zwycięskie.j rnocy zlnartwychwstirnia
Jego. głosząc z Dawidellr: ..Dwic rleczy słyszałetn: iż moc

lest u Boga iLr Cicbic lliłosicrdzic, Patlie'' (Ps l' I2-13).
O obydwu prawdach ',świadeclwa twoje s4 bardzo godne wia-
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ry'' (PS 9f ' 5)' to znaczy , ze Chrystus umarł za nasze grzechy,
zmartwychwstał dla nŻrszego usprawied|iwienia' wst4pił do

nieba, aby się wstawiitć za nall'li, zesłał Ducha Pocieszyciela
i przy.idzie' aby nas sądzić. W śmierci objawił miłosierdzie,
W Zlnźlrtwychwstaniu potęgę, we wszystkich innych dziełach

-iedno 
i drugie.

l0. oto s4 jabłka i kwiaty, jakirni oblubienica pragnie być
ustrojona. wiedząc, Żebez tej podniety miłość jej moze osłab.
ll4ć i wygasIr4ć, zanim zostanie wprowadzona do oblubie ca,

gdzie wśrÓcl gor4cych uściskÓw otrzyma nagrodę za godną
podziwu wytrwałość uczucia. I porł'ie wtedy: ',Lewa ręka jego
pod głową moją, a prawica jego obejrnuje mię'' (Pnp 2' 6)'
Wrjwczas doświadczy i pojmie, ze wszystkie dotychczasowe
doznania lniłosne były jak nieśmiałe dotknięcia lewą dłonią
i niewiele ,/'n^CZLl w por wnaniu ze słodką czułości4 objęcia
ręką praw4. Zruzutnle to, co słyszała dawniej: ,,Duch jest tym,
kttiry ozywia, ciało nic nie polnoze'' (J 6' 63). Potwierdzi to,

co czytała: ,,Duch nl j słodszy jest nad miÓd, a dziedzictwo
rnoje nad miÓd i plaster miodu'' (Syr 24, f7)' To zaś, co
następuje: ..Pamięć moja na pokole nia wieczne'' (Syr 24,28)

- ZnLLcZy, ie w życiu ziernskim, w ktÓrym pokolenia mijaj4
za pokoleniaIni' wybranynl nie brakuje radości pochodzącej
z panlięci o oblLrbiericu. chociaz niemozliwe jest jeszcze peł-
lle rozkoszowanie się jego obecności4. Dlatego tez napisano:

.,Panlięć wielkiej słoclkości Two.jej głosić będę'' (Ps 144' 7)'
co be z w4tpicnia odnosi się do tych, o ktÓrych nieco wcześnlej
powiedziano: ,,Kazde pokolenie będzie chwa|ić uczynki Two-
je'' (Ps |44, 4), Tak więc - pamięć w zyciu doczesnym,
obecność w krtilestwie niebicskim. Pierwsza jest nadziej4
pielgrzymujących, druga - chwałą juz wybranych.
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l l' Warto sobie uprzytotnnić' jaki rodzaj ludzi czerpie pocie.
chę z pamięcl o Bogu. Zapewne nie Źli i przewrotni, do ktÓ_

rych odnoszą się słowa: ''Biada wam' bogacze, bo macie po-
ciechę waSZ4'' (Łk 6' f4)' |ecz człowiek' kt ry szczerze
wyzniye: ',Nie chciała się dać pocieszyć dusza moja'' (Ps 76' 3).
Wierzymy mu, kiedy ponownie mowi: ,,Wspomniałem na Bo.
ga i uradowałcm się'' (Ps 76, 4). Słuszną bowiem jest rzeczą,
aby ci. kt rzy w doczesności nit: znajdują pociechy, czerpaliją
z nadziei osi4gnięcia dÓbr wiecznych, podobnie aby i ci, ktÓ.
rzy gardzą rozkoszalni przemijaj4cymi, weselili się na wspo-
mllieIlie szczęścia w niebie. TeIl rodzaj ludzi nie szuka korzy-
ści opartych na złudzie, ale szuka oblicza Boga Jakubowego
(por. Ps 23, 6)' Ci' ktÓrzy szukają i westchnieniern wzywaj4
obecności Boga, nie tyle juz nasycają się, ile raczej roz'budza1ą

swe prirgnienie ogIądania Tego, ktÓry w przyszłości nasyci ich
całkowicie .

on sam świadczy: ,,KtÓrzy lnię jedz4. jeszcze łakn4ć będą''
(Syr 24' f9). A' kto się juz Nim kannił, wyznaje: ,,Nasycony
bęclę' gdy się ukaze chwała Twoja'' (Ps l6' l5). Błogosławieni

.jeclnak' ktÓrzy już terttz łakn4 i pragni} sprawiedliwości, bo
nadejdzie czzts, ze nie kto inrly, lecz otli zostaną Itasyceni .

A tobic, rodza.iu zły i przewrotny, biada! Biada ci, ludu głupi
i zbuntowany! o Bogu zaporninasz i obecności Jego się lę-
kasz! Nie inaczej! Wszakze nie prÓbujesz nawet ,,wyrwać się

z sidła łowi4cych'' (Ps 90' 3). ,,Albowiem ci, ktlrzy chcą być
bogaci na tytn świecie , wpadaj4 w sidła diabelskie'' ( l Tm 6' 9).

I nie unikni1 sprawiedliwcgo s4du. o' straszny i przerai:aj4cy
wyroku: ,,Idźcie precz ode rnnie' przeklęcil'' (Mt 25, 4I).
o iIez ',twardsze to Słowa'' niż te, ktÓre codziennie powtarza

nanl Kości ł' przyponlirrając mękę Pa ską: ,,Kto pozywa ciało
lntlje i pije krew moją, ma Zywot wieczny'' (J 6. 54). To
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7,nacły: kto lła panlięć śllrierci rnojej i za moiln przykładcnr
ulllartwia na ziemi swo.jc ciało - tell lnŹr zycie wieczne.
IIlllyl-lli słorvy:.jezeli będziccie cicrpieć ze lnnl1- Zc lnną tcz
będziccie kr lować. A.jednak wiclu' słysząc tc słowa. odwra-
ca się l lrcieka z narzekaniclll: '.Twarda.jest ta l]lowa iktÓz jej
s'łrrchać lł'tozc.]'' (J (l' (l0). Tak więc ..rÓd. ktÓry nie prostował
swego scrca i llie był lvicrny Bogu'' (Ps 77. tj). i całą swo.i4

zwodniczą naclzieję z'łoiył w bo.{actwach, nie chce słuchać
llauki krzyza i odrzttca, jak ciężar gniotący, rozwitzttnie męki
Boze.j. Jirkzc ztliesic jeclnak Straszliwy dekret Sęclziego:
..IclŹcic precz ocle lllllie, przeklęci. w ogieli wieczny. ktÓry

Zgotowany.jcst diabłu i aniołom.|cgo'' (Mt 25' 1| )? Nzr kogo
paclnie ciężar tych sł<iw. ztlstanie zn:rittŻc|zony. Natomiast ro.
clzaj prawych sercenl. usiłu.jących z Apostclłem - C7,y to odle-
gli. czy obccni - poclobać się BogLr (por. 2 Kor 5. 9)' usłyszy:
.'P jclźcie . błogclsławieni o.jca lło.jcgo'' (Mt 2.5. 34). Wtcdy ci,
ktt,lrzv nie prz,ygtlttlwali scrc swoich. 1lozna.i4. nicStetv. Zll

p źno'.iak cięzkie i okrutnc pfzy.gotowirli sobie nieszczęścic
w l'lYszc i zatwarclziirlości. odrzttciwszy słodkic i lckkie jarz-
llltl Chrystllsa' Nie llrtlzecic, zaślepie ni słLrdzy lnaInotly, chlu-
bić się jcclnoczcśnie w krzyzu Patla Itasz-ego Jezusa Chrystusa
i 1lokłaclać nltclziei w skarbach tcgo świata; ubicgać się za
z-łtltct.t.t i kosztować..|ak bardzcl słodki jcst Pan. odrzuciIiśc.ie
słoclycz clobroci, pclznacie gorycZ surowości I

l2. Dtrsza przepojona .uviari1 z utęskniclliem oczekujc obec-

n<lści Bozc-j' dclcktuic się rllyślalni o niebie. a dopoki nie

clilst4pi łaski ''spogląclitnia twarzą w twtlrz'', chItrbi się w poni-
zcIliu krzyza. Jak Oblubierlica i .qołłbka Chrystusowa. ocze-
ktrj4c. Spoczywa,,w pośrodku dziatriw'' i w czltsie rozwazalria
lladtrriaru słoclyczy Two.je.j. Panie Jezu. o(rzyInujc ..piora po-

1Ą

srebrziine''. czy|l zlltlk tlicwillności iczystości. Wtccly tcz Llno-
si .|ą nadzicjŁl. Zc w radości stanic przed obliczctn Twoim
i, w1lrowadzona trium1.alnie dcl krainy świętych, 1lrzeniknięta
zostanie blaskiclll rnąclrclści. tak ze nźIwet ramiona i plecy
zapłclllą tęcz4 pcłn4 zło(a (por. Ps 67' l4). Nic tez clziwnego, ze
wzIrosi okrzyk raclości: .,Lewa ręka jego pod głow4 r-rloją'
a prawica .jeto obe.jlnu.je lnię.. (Pn1l 2. 6)' Lcwa ręka jest
WyfitZcIx takic1 lllił,clści. 1.lonircl ktÓr.ą nic nrasz większe.j. bo-
wiem je.j znakicnl .jest odc1anic zyciit za prr,yjaci(lł swoich.
Prttwa ręklr.1cst obrazetrr wizji trszczęśliwiirj4cej' ktÓr4 Chry-
SttlS llrzyrzckł utliłclrvatrytl swtliln. rviz,ji nlajcstatu Boga. da-
jącc'j szczęścic llicwypowiedziaIte, wyrlikirjące z Jego obecno-
ści. () tynl śpiewit Psallllista: ,,Rclzkclsze Ila prawicy two.jc.j aż
do ktlIica'' (Ps l.5. l l). Lewa ręka słttsznie sylnbolizuje wSpo-
l.t.ltlicIlic rli}tlści. bo .'clopćlkl nic przcltlitlic llicprawość'' (por.
Ps .56. 2). lla nie.j ()blubicnica clpicra się i odpoczywa.

l3. WidziIlly więc. clIaczego lcwa ręka OblLrbicIiclr znirjclr-rje
się pocl głrl''vl1 oblubiellicy . W rzccl'yrvistości oblubtcnica,
kłircll1c lla llicj głowę. Czttwa' by inyśli jej nie uległy urclkom
ztnysłorvylll i zierllskinl. ..bo ciitlci. podległe skazeniu. obci4za
duszę. a zictllskic mieszkanic tłulrri umysł wicle rnyślący''
(Mclr 9.l.5l. coz illIlego llloze przynieść zgłębianie Iliepo.jęte-
go llrilosicrclzia. na ktorc sobic człowick nie zasłuzył.] Miłości
tak rliezwykłe.j. a tylekroć doświadczoncj.? Zycz|iwtl(ci WProst
tl i ctlczckiwrtnej./ ŁlLuor.lntlści zitwsze zwycięskic.j./ Niewypo-
wieclziancj słcldyczy sercit'] Jakiez - pytalll - owoce llad-
przyrodzoIlc przyll()SZą tlwc zgłębianc prawdy'.1eśli nie wspa-
lliałc wzloty duchit trlyśląceeo cztowieka. wvzbytc clbciązeri
zicInskich. podnoszi1ce. tlświcca.j4ce i pozwltla.;4cc poj4ć to,
co nitlczy odrzł-tcic<. by się.unać po r7'Ccty Ilicsko czone .] Nie

33



lTtoztla się dziwić, ze oblubienica biegnie śladami ,,wonnych
olejk w'', rozpala swą miłość, iakkolwiek czuje, ie jest ona

wci4z zbyt skąpa wobec tamtej, Bozej rniłości, chociazby na-

wct zagłębiła się w niej zupełnie. Nie d.zieje Się to bez przyczy-

rry. W jakiz bowieln sposÓb mozna się odwzajernnić za miłość
niesko czoną' gdy człowiek jest zaledwie pyłkiem wobec

uprzedzaj4cej go swym ogromem ,zbawczej miłości Bozego
rnajestatu? ',Albowiem tak BÓg umiłował świat, ze Syna swego
jeclnorodzoncgo dał'' (J 3. |(l). Nie ulega wątpliwości, ze słowa

te odnoszą się do Boga ojca. Inne natolniast: .,Wydał na śmierć

duszę swojt1,, (z 53, |2) - odnosz4 się do Syna Bozego.

o Duchu Świętym czytamy: ,,Pocieszyciel, Duch Święty' ktÓ-

rego ojciec pośle w irłię lnoje, on was wszystkiego nauczy

i przypomni waln wszystko, cokolwiek wanr powiedziałem''
(J |4. f6). BÓg kocha, a kochir cały, poniewaz kocha TrÓjca

Święta, jezeli ,,cały'' lnozna powicdzieć o Nieskoficzonym
i Nicpojętyln' ktÓry jednocześnie jest Prosty.

lz1. Wgłębiając: się w te prawdy, chrzcścijanin 
-.jestem

o tytll przekonany -zdĄc 
sobie sprawę, dlaczego BÓg powi-

nicn być kochany i dlaczcgo zasługuje na miłość najwyzsz4.

Rz,eczjasna, ze niewierzący, nie uznaj4c Syna, nie uznaje tez

Ojca i Ducha Świętego. ,,Kto nie czci Syna, nie czci tez Ojca,

ktt,lry Go posłał'' (J 5. 23). ani Ducha Swiętego, ktÓry został

posłaIly. Nic więc dziwnego. zc kogo się mniej poznaje, lnniej

się kocha. Alc przeciez i poganie uświadamiają sobie , że cały

swoj byt zawdz'ięczą4 Sprawcy wszystkiego. o ilez więce.j

zobowii1zany .jesteln uczyrlić ja, ktciry wierzę lliezłomnic, ze
B g.jcst nie tylko najłaskawszym clawc4 zyci,t, najczulszylt'l

opickunem' nit;lepszym pocicszycieletn. wspaniałomyślnym
właclcą, l ecz- n aclto - tl lti lll iłos i ern i e.j szynr odk upi ci elem. ktÓ.
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ry zachowa lnllie na wieki i napcłni chwałą. W tym zt-liiczeniu
Ilapisano: ,,Obfite u Niego odkupicnie'' (Ps l29, 7). Następnie
dodano: .,Wszcdł raz na zawsze clo Miejsca Świętego, zdoby-
wszy wieczne odkupiellie" (Hbr c), tf). A o naszej ocllnianie
lla lepszc: ..Nie opuści świętych swoich, na wieki bęcl4 zacho.
wani.'(Ps 3(l, 28). o nirjwyzsze.j szczęśliwości: ,,Miarę clobrą'
napetnioną' utrzęsiotl4 i opływajqc4 daclzą wam w zanatlrze
wasze'' (Łk 6. 3B). Albo: ,,Czego oko nie wiclziało ani ucho nie
słyszało i co w serce człowieka nic wst4piło. to przygotował
BÓg tyl.n' kt rzy Go lniłuj4'' (l Kor 2.9.). O wieczności chwa-
ły: .'Zbawicicla oczekujemy, Pana naszego Jezusit Chrystusa,
kt<iry przenlieni ciało naszego unizenia i upoc-lobni jc clo ciała
jasności swo.|ej'' (Flp 3, 20-2|). Poclobniez: ,,Utrapie czasu
rlilliejszego ani porownać nie mozna zprzyszł4chwał4, ktÓra
się w nas objawi'' (Rz 8, |8)" W ko cu: ,,Dzisiejsze bowiem
utrapienie llllsze, lekkic i przcmijii14ce, gotuje bezmirtr chwały
1;rzvszłegcl wieku dlit nas' ktÓrzy jesteślny z'apatrzeni nie w to,
co widzialne. lecz w to, co nicwidzialne" (2 Kor 4. l7- lg).

|5. C6ż' clcldall Panu za wszystkie te dary./ Rozum i naturalne
1lilczucic sprawiedliwości skłaniirj4 człowieka clo orjclaniir się
i tlliłości Tego, ktÓrenlu zawdzięcza siebie i wszystko. Co clo
IrrIlie. wiarit nakazr"t.je Ini o wicle więcej: kochać Boga nie
ty|ko za to, ze tnnic stworzył, a|e iza to, zc clał tni samego
sicbie. Zresz'tt1, ziltlilll nastał czas wiary, zatlim BÓg clał się
1l<lznać w cicle. zanitll umarł tla krzyzu. zmartwychwstał
i wrÓcił cio ().jca' zatrilll - powtll.7'lll]l 

- okazał natl niezli-
cz()lle dowocly lniłości. o c]Zylll rnriwiliśmy uprzeclnio 

- ist_
rlilrło przykltzanie. ze człclwiek tłra kochać Pana Bogzt z całcgo
Scrca. Z całc.j cluszy izc wszystkich sił swoich (por. Pwt 6,5;
Mk l2. 3 l ). to znaczy całl1 swą iStnośCi4' Bog nie jest niespra-
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wiedliwy, kiedy dornaga się wdzięczności od własnego Stwo_
rzenia i za dary własne. Czy jakiekolwiek dzieło nie kochało-
by swego |lliStrza, gdyby tyIko mogło? I jakze kochałoby go
bardzo' posiadając tak4 rnozliwość. Poza tyln człowiek, świa-
dollly, ż'e został Stworzony z niczego, z łaskijedynic, i podnie-
siony do godności niczwykłe.j - spłaca dług wdzięczności
i odpowiada na słuszne z4clatlie Boze. Wszak clo lnnÓstwa
dobroiizic.jstw Pana i to ztt|icz'yć nerlezy, i:'e ,,|udzi i zwierzęI.a
urattlwał'', Ze ,,rozlTlllozył lrliłosierdzie swo.je'' (Ps 35, 7-8).
Drltyczy to nas właśnie, kt rzy upodliliśrny godność ludzk4
i staliślny się z powodu grzcchÓw podobni do zwierząt bezro-
zt-ttl'tnych. JeśliIn tyle winien za to, ż.ę BÓg lnnie stworzył, to
.jesz'cz'e więcej za to, il'c tllnie odkupił, a odkupił przedziwnie.
A|bowietn oclkupienie wylnagało większego trudu niż stwo-
rzenic. C) mnie i o wszelkirn stworzeniu powiedziano: ,,On
I.zekł. i zostały uczytlione'' (Ps l48' 5). Lecz Tcn. ktÓry jed-
nynl słowetn powołał do życia wszvstko. co istnie.je - aby
świat tlclkupić, musiał wiele nrowić, wiele pracować, wiele
cicrpieć, nie tylko znieść boleść, ale i ha bę. Dlatcgo: ''Coz
odclaln Panu za wszystkcl, co rni dobrego uczynił?'' (Ps l l5,
I2). Stwarzaj4c l"nnie, dał Ini zycic - w oclkupieniu clał nri
sicbic. A .cdy dał lłi siebic. oddał mi takze nlnie SalTlego.
Darnlo clany i oddany' .iestellr dłuzny podwÓjnie. Choćbym
ocldał za Niego tysiąc razy |-l1o]e z'ycie - czyl.nŻ'e pozostanę
przccl.jcgo obl iczcln'?

W jaki SposÓb kochać Pana Boga

|Ó. |l.clzwaz więc nasaln;:rzod,, w jaki spos b, w.jakie.i lnierze.
albo raczej bez miary, BÓg zasługuje na miłość naszych serc.
Tcn Btig. ktÓry - by przypornIlieć jeszcze 

- ulniłował nas
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plcrwSZy' Ulniłował bezgranicznie, on, Nieskor1czol]y 
- nas.

tlędznych i niegodnych. Dlatego tez powieclziałem: miarą mi-
łości Bclga.jest miłość bez lniary. Bowiem miłość ta obejmuje
Iticztnierzoność i nicskoticzoność, tak jak BÓg .|est niezmie-
rzclny i niesko czony. Pytarn: jaki rnoze być kres i rodzaj
naszcj rniłości? Zwłasz'cztl ze miłość nasza wynika rÓwniez
z obowi4zku spłacenia zaciągniętego długu. Kocha Niezmie-
rztln ość. N iesko czon clśc(, Mi łoś ć przechoc|z4ca ws zel ki e wy -
obrazenia Iudzkie. Kocha Bog, ktÓrego wie|kość nie ma jakich-
kolwick granic, a mądrość wynriarÓw' i Jego .,pok j przewyzsza
wszelkie pojęcie'' (por. El.3. l9). My zaś odmierzać będziemy
llriłość naszz1? '.Bęclę Cię Iliłował, Panie, mocy moja. twier-
dzo rnoja iucieczko rnoja, iwybawicielu m j!" (ps l1.Z_3).
Jestcś tym. Czego pragnielny i co kochać moze|Ty, Boze mÓj,
Wsponlozycielu lnÓj! Niechze Cię kocham, iIe lli pozwolisz,
lr ja zclołarn. Z pewności4 zdołam mniej, niz na to zasługujesz,
alc nic lllniej, niz potral.ię. Chociaz nie tak barclzo, jak zasłu-
.qu.ies;.. llie jcstem jednak w stanie przekroczyć rnoich mozli-
wtlści' Mcigłbym więce.|. .qclybyś mi udzielił więcej łaski, nigdy

"jeclnak tyle, ile jesteś godzien. ,,Niedoskonałość rnoj4 widziały
clczy lllo1e'', a jeclnak 

-,,w księgach Twoich wSZySCy sz1zapi-
sani'' (Ps l38. I6). kttirzy czyl.li4. Co mog4, choć nie mogą
wszystkiego, co powitltli. Z tego - tak mi się zclaje - wynika
dośc<.jasno' jak i zzr co powinniślny kochać Pana Boga. MÓwię
''Za co''' poniewaz ,,ile'' - komuz dane zrozulnieć? Kto to
zg'lęhi? Kto wysłowi?

|1 . Z ko|ei spÓjrzrly lla korzyść wypływaj4cą z miłości Boga.
Jednak i tu stajemy wobcc 1rudności. Chociaz niewiele potraflmy
wyjaśnić. nie wolno nam lnilczeć. Uprzednio pytaliśmy: cJ|acze-
go i w jaki sposÓb powinniśnly kochać Pana Boga? W owym
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,'dlaczego'' Zawarte są dwa pytania: przez Co BÓg zasługuje na

miłość i.jaki z niej dla nas wypływa pozytek? odpowiedziaw-
szy, choć pobieznie, ale nie bez pomocy łaski Bozej, na pyta-
nie, dlaczego BÓg zasługuje na naSZŁ} miłość - wypada nam

teraz rnowić o nagrodzie' o ile pozwoli nam ta Sama łaska'

B 69 za miłość wynagradza

Nie kochamy Boga bez nagrody, jakkolwiek powinniśmy to
czynić bez ogli1dania się na nią. Prawdziwa rniłość nie moze
być ani bezowocna, ani ogl4daj4ca się na zapłatę. Prawdziwa
miłość,,nie szuka Swego'' (l Kor l3' 5). Jest uczuciem, nie
kontraktcm. Nie zdobywa się.je.j układami. i sama tak nie zdo-
bywa. Dobrowolnie przyjmu.jc i dobrowolnie udziela. Praw-
dziwa miłość sama sobie wystarcza. osiąga nagrodę w tym'
co o.{arnia' Tak więc: jeżeli kochiisz z innego powodu, ko-
chasz raczej drogę wiodąc4 do celu, il nie przeclmiot miłości.
Apostoł Paweł riie opowiadaEwangelii' aby jeść' ale je, aby ją
opowiadać. Kochir nie pokarm, lecz Ewangelię. Prawdzlwa
miłość nie oczekuje nagrody, chociaz na nią zasługuje. Ko-
chaj4cy nie rna na względzie zapłaty. jednakze otrzyInuje j4 za
wytrwałość. RÓwniez w rzeczlch doczesnych lnozna poci4gać
obietnicaIni i zapłatą ludzi oporrrych, ale nigdy ludzi dobre.j

woli. Ktoz myśli o nagroclzie Za to' co wykonu.jc spontanicz-
nie.] Nikt, jak wiadolno, nie da.je nagrody głodnemtl zato, ze
jc. spragniollemu Za to, ze pi.je. ani matce karmiqcej piersią
swoje dziecię. I podobnie nikt nie oczekuje daru lub nagrody
zt,l to, ie ogradza własn4 winnicę, okopuje swojc drzcwa albo
budu.;e d|a siebie micszkanie. Tym bardzicj - dusza kochaj4-
ca Boga nie pragnie innego dobra, .jak tylko Boga samego.

Jeśli szuka innego dclbra, kocha wszystko, a|e nie Boga.
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IB' Kazcly człowiek. zgodnie z właściwościami umysłu, pra-

gnie te.Ęo' co posiada większą wartość, i z niczego. Co goISZe.

tlic l't.lozc być zadowolony. Kto na przykład ma piękn4 zonę'
z przyjernnością ogl4da się za piękniejszą. Kto nosi cenną

su krrię, s zukir .j cszczc cenn i ej s zej. Bogaty zazdr ości bogatsze-
lnu od sicbie . Dziedzic wielkich wtości z roku na rok powię-
ksza swe dobra i osicdla. Znasz, Zapewne właścicieli wykwin-
tnych pałacÓw, ktÓrzy nielnal codziennie budują coś nowego,
burzą stare domy, zmieniajq, unowocześniaj4, z kwadrato-
wych przerabia.|4 na koliste. A c6ż' powiedzieć o ludziach
za.jlnuj4cych wysokie stanowiska? Jakiez oni - kierując się
f.ałszyw4 arnbicją - pną się coraz energicznicj po stopniach

kariery! l w tym wszystkim nie widirć ko ca, poniewaz nie
zrlirjdują owego ,,najwyzszego'' i ,,najlepszego''. Trudno się

dziwić, zc nie ma zadowolenia w rzeczach zwyczajnych ten,

kto nie doszukał się ich w wyzszych 'Ztego wzg|ędu nie tylko
głupotą, ale po prostu szale stweln jest ubiegać się - i to tak

zapalczywie - o dobra, ktÓre nie s4 w stanie nie ty|ko Zaspo-

koić, ale nawet złagodzić alnbic.ji człowieka. Dobra tc podnie_

caj4 tylko nienasycone apetyty i rodz4 niepokÓj wiecznego
niedosytu. Jest bowiem prawdą, ze człowiek uganiaj4cy się za

złudnyllli urokami śwlata - trudzl się, |ecz nie znajduje zado-

wtllenia. Spozywaj4c - niejako - krorlkę chleba, nieustan.

nic rozg|ąda się za całym bochenkier-n. Bardziej pragnie rze-

czy' kt rej szuka, niz cicszy się z tej, ktÓrą juz posiada. Bo
kt<iz moze posi4ść wszystko? Tę nawet cząstkę, ktÓr4 udato mu

się zdobyć. trzy|Ta z lękiem i z niepewności4, czy jej nie

straci. pewny jednak, zc.j4 kiedyś stracić tnusi. W ten sposob

błędna wola ludzka szuka tego. co Ilitjlepsze,zlnierza ku telnu,

czym lnogłaby się nasycić. Alc rzeczywistość przedstawia się

inaczej: na tylll bezdrozu darelnllość łudzi się tylko 
-,,niepew-
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ność kłarnie sarnej sobie'' (por. Ps 26' l2). Je zeli chcesz clsiąg-
nąć ceI Swego pragnicnia. posiąść to. co.jest zdolne przekreślić
wszclkic bezowocnc wysiłki, po ctiz ci .jeszcze ubiegać się

o coś innego,/ Bt4dzisz po bezdrozzrch i prędzej un]rzesZ. niZ

odIlajclziesz prostą clrclgę clo celu.

l9. W takim zanlkniętylll kole obracaj4 się niewicrz4cy. PrÓ-

buj 4 zas1lokoić wroclzotlc tęsknoty. n iestcty' sltlll i ull iccstwi l-
j4 lnozliwość oslągnięcilt celu. Podkrcślaln ,.ce|u'', gdyŻ ztl-
bieglrją rzlcze'1 o właslle zltdowolenie. Poząda.j4 stworzeli
zlilliast StwÓrcy. Przebiegą4 i poznir14 okrąg zietnski. lecz
nie cląz4 do poznallia i pozyskania Palla wszcchświata. Gdyby
ich zalllierzenia r.nogły być spełnione, to Znaczy'gdyby Zosta-

ty osi4grlięte wszYstkic ich celc, z wyj4tkienl Pocz4tku
Wszechrzeczy - rnog|iby rnarzyć o osi4grlięciu i tego celu.
Człowick bowiem - zgcldtlie Z prawclll poz4dania - szuka
tego' CZe.go nie posiadtt. i odrzuca to. c() posiadł częściowo:
chociazby ,zdobył i nie bo. i ziemię, nicInnie.j czułby się znlu-
Szol"ly uwazać' iz jest to zalcdwie nikła czi1stka ciobra, ktorego

oczckltje w pcłni. i cltlszedłby wrcszcie do przekonatlia, zc
pozostał nlu.ieszcze cel najwyzszy: BÓg. Wtedy bez wątpienia

doznałby uciszenia wcwnętrznego' bcl .jak bez Boga niespo-
kojne .jest serce człowicka, tak z Bogiclll wszystko sta.jc się

pokcl.jcln. I rzckłby wtiwczas: ,.Mnie do[lrzc jest trwać przy
Bogu.' (Ps 72, 28)' Albo: ,'CoŻ jtt lna|ll w niebie a|bo czego
chciałclll lla zietni. o1;rćlcz Ciebie.]'' (Ps 72' 25). w ko cu:

',Bozc scrca mojego i części tnoja, Bozc lla wieki'' (Pslf,f6).
W tetl s1losob - 

jak powiedziałem - kazde spragnione stwo-

rzenic. zrla|zlzłszy dobro Illnicjsze. znalazłoby i Dobro Naj-
wyŻsze,

20. Zyciejestjeclnak krcitkie i zclolności luclzi bywaj4 bardzo
()granlczone. Tc i intle okoliczItości sprawia.ją. iz clrogi ich
1lclne s4 niecloli i trudćlw; dlategtl nie s4 zclolni osi4gnąć wSZySt-
kich swoich zltIrlierzc . ()' gclyby przynajmnic.j prÓbowali
tlsi4gnqć wszystko na.ipierw nlyśl4' a clopiero potcln doświacl_
cze nlel]l zmysłtlwyll. Przyszłoby inl to łatwic.j i nic bez poż:yt_
ku. Myśl ludzka posiada lotnośc< i bystrość o wiele większ4 niz
z lll y sły, a p r ze7'nLlc7'c Il i eni 

.j ej .j e s t - k i erow ać z'rrty sł alni . Z tej
rac.ji zmysły llie oclwazaj4 się sięgać po r7'eczy, ktore nie
zostitły zbadanc Inyśl4. To lniq4c na uwaclzc. powieclziano:
..Dośr-'l,iadcza.jcie wszystkiego. it to. Co clobre jcst. zachowuj-
cic'' (l Tes.5.2I). Innylni słowy: rozul-n niech rządzi zmysła-
lrli' a one niech pclstępr-rj4 za świittłcll rrrvśli' Inacze.j bowicm,
llic ',wst4pisz lla gÓrę Pa sk4 i tlic staniesz na świętym lniej-
scu Jego.' (Ps 23' 4)' d|atcgcl ześ ku tnarności skłonił duszę
swoj4. duszę rozunlrną' i na poclobieristwo bycllęcia idziesz za
zlllysłalni. nie stuchtrj4c] rozlllnL| i nie opierając się złelnu. Ci.
kt<irzy zyity bez świtrtła rozulllll, bie gną wprawclzie naprzÓcl.
ltlc zitpollinają o przestrodze Apostoła. by biegli tak' aby
otrzylnać niigrodę (por. l Kor 9' 24.). Kiedyz.j4 otrzymaj4,
skoro nie chc4.jc.j rnicć' p ki nie z<1obęcl4 wszystkicgo.] Takle
l)ostępowillllc ozllacza właśnic trwanie w btędllyIll kole' i to
bez ko ca.

2l. Inaczcj zaclrowu.je się człowick Bozy. Słysz4c ,,ła.;anic
wic|u' lnieszkającyclr wokołcl'' (Ps 30, l4) i krocz4cych ,.prze-
stronllą drogą. kt ra wiecjzie na zittracenie'' (Mt 7. I3), wybie-
ra dla siebic drogę kr lewsk4. nie zbttczĄt1c z niej ani na lewo,
illll l]a prawo. PostępLrje więc wcclług słow Proroka: ,,Ściezka
sprawiedliwego prosta jest, prosta droga sprawieclliwego na
choclzcnie'' (lz'26,7). oto s4 ci. ktÓrzy ze zbawczz,1ostrozno-
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ściq unikaii1 bezowocncgo i dręcząCego poruszania się w kcił-

ko' wybieraj4 drogę lvłaściwą i prowadz4c4 do zbawicnia. Nie
pragl"l4 zachłatlnie tcgo. co zobaczą' przcciwnie. chętnic po-

z'bywirją się dćlbr swoich nłLrzec7' ubogich. Zaiste : .'Błogosła.
wieniubodzy, allrowietn ich jest krÓlcstwo Iliebieskie.'(Mt 5. 3).

Wszyscy wprawdzic biegn4, ale s4 rnlęclzy nirni rÓznice. ,,Pan

l'tlś z'na drogę sprelwieclliwych' lt droga niezboznych zginie''
(Ps l, (l)' Dlatego: ,,Lepszlt jest trocha u sprawieclIiwego. niŹli
wielkic bo.{actwa grzesznikÓw'' (Ps 36. l6). Z tego teŻ wz'glę-

clu - 
jak stwierclza Męc|rzec, a czego głupi na sobie doświad-

czit: ,,Skl1py tlic nasyci się pienięclzmi, a kto miłu.ie bogactwir.

llie bęclzic lniał z nich pozytku'' (Koh 5' 9). Natorrriast: ..Bło-
gosławicni, kt rzy łakn4 i pragllą sprawiedliwości, albowiem
orli bęcl4 nasyceni'' (Mt 5. 6). Sprawieclliwość bowiem jest

ll atural Ily ll.l i zy ci oda.j nytn poka nnetn duszy rozu ln nej. Pi eni ą_

dze nic zaspokt1ą .jc1 głodu, .jak wiatr nie wypełni zołłdka.
Tylko głupi nroze otwicrać swe ttsta i połykać powietrzc' aby

zaspokoić pragllienie. Podobnic głupot4.jest lnyśleć, iz nady-

I.tlającc pychą dclbra światowe zdolne są wypełnić duszę ludz.
k4' Bo czyll'lzc.jcst ciało w 1lor wnaniu z duszą.7 Nic nasyci się

dusza c]obranli tnateriitlnyrni ani ciało clLrchowyrni. ,,Błogo_

staw' duszo tniljit' Pitna. C)n rvypełnia dobralrli pragnienia

two.je'' (Ps l02, l.5)' On uprzcdza. wSl]ol.IlŁlga, nasyca. on
wzbltclza pragnicnie twc1c ijcst tyrn, ktÓrcgo prltglliesz.

22' Powiedzicliśnly juz, ie przycZynLL nliłości Boga jest sam

Bog. Przyczyll4 Sprawcz4 i celow4. Salrr wywołLr.1e to pragrlie -

llic' rclzpalir uczucia' uwielicza d4zenia. Czyni tak, ze nloze
być kocllany' on sta.je się przcdllliotetłr naszej Iniłości, aby

uniesiellia tlaszych serc llie były clarerllne . Mitość Jego uprze-

clza nas i nagritdza. Uprzedza, pclniewliz jest Ilajłaskawszy,
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Itagradzlt, gdyz .jest niqsprawiedliwszy. jest pełcn słodyczy
i pozwala llilm to odczuć. Ma wiele dÓbr dla wszystkich, ktÓ-
rzy Go wzywa.ją, lecz nie moze dać nic lcpszego niz siebie.
Siebie dirje, by zdobyć llaszi1 miłość' siebie zachowuje w na-
grodę Za nLLszLL llliłość, sam staje się pokarnlem dusz świętych
i odkupicniem uciśnionych. ,.Dobry jesteś. Panie. dla duszy
szukaj4cej Ciebie'' (Lnl 3. 25)' A coż rrl wić o duszy, kt ra
Cię znalazła.l Lecz jest to clziwne. ze nikt nie potrafiCię szukać,

.jezeli Cię.iuz nic zna|azł. Chcesz być znaleziony, abyś był szu-
kany - i szukaIly, abyś był znaleziolly. Mozesz więc być
szukany i znaleziolly' ale nie ITloZIla Cię tlprzedzić. Bo jakkol-
wlek rnÓwillly: .'Modlitwa moja uy;rz'edzi Cię rano'' (Ps 87' l4).
zdajemy sobie sprawę' ze kazda llrocllitwa, ktÓrej nie wspotllźi-

.ra łaska tlatchnicIliit. będzie oziębta. Powieclzieliśnry juz.
gdzie Iliłość zna.jcluje swe spełnienie, teraz wypada powie-
dzieć o tyrn, gclzic się zllczyna.

23. Miłość.jcst.iednyIll z cztcrech naturalnyclr r-rczuć. Są
one zbyt dobrzc Z|]alle. aby je tu wyliczać. To' co.iest natura|-
llc' porvinno przccle wszystkim słuzyć Stworcy całej natury.
Dlatego picrwszc i najwazniejsze y:rzyklzanie brzlni: ,,Bę.
c|ziesz llriłował PaIlil. Bo.tla twego. .'(Mt f2.37).

Pierwszy stopie miłości:
człowiek kocha siebie ze wzg|ędu na siebie

Ptlnicwaz- jedllak llatllfa.je st ułol-ntlir i słaba, zmuszeni jesteś-
ll.ly i wobec nie.j clo słuze bIlości' Je st to więc lniłość cielesna,
kicdy cz|owiek kocha sicbie ze względu na Salnego siebie.

.jak napisano: ,.Wprzod cielesne. a potent dopiero duchowc"
( I Kor l.5' 46)" Nie.jcst to przykazatlie. lccz głos natr-rry. ,,Nikt
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bowiem jes,zc,ze nie miał w nienawiściciata Swego'' (Ef 5.29).
Kiedy jcdnak 

- ccl się z,darza - miłość ta, ulegtszy Spacze-
tliu. wvkracZapozLlgranicę uczciwości i dąży.jeclynie do roz-
koszy' natrafia na tamę przykaztl,nia: ,.Bęclziesz miłował
bliŹniego Swego jak siebie salxego'' (Mt ff , 39). Słuszna to
rZeCZ, aby ten. ktÓry rna z tobą wspÓln4 nŻiturę, nie był wyjęty
z uczucia, ktore ona wzbuclza. Z tego uczucia. ktore - 

jeś|i

dobrze z'wttŻyć - wpisatle jcst w sltml1 naturę. Gdy więc
człowiek czuje przykrość' 1uz nie rn wię w zaspokajaniu ko-
niecznych potrzeb bliŹniego, ale jego przyjemności, to niech
powści4ga i własne przy.jelnności, jeś|i nie chcc przekroczyć
prawli. Moze pobłazać sobic, ile zechce, byle r wnie pobłazli_
wie spogl4clał na innvch. Nirłozono ci, człowiecze, wędzidło
urniarkowilnla. według prawa i karności zycia, abyś nie szedł za
swoiltli poz4clliwościami az do zirtrircenia, abyś dÓbr natury nie

odclał na słuzbę nicprzyjacielowi duszy, to jest rozwiązłości.
CzyŻtlix lcpic.j i godnie.i uczynisz, jeśli podzielisz się tymi dobra-
tni nie z nieprr'yjttcielem cluszy, a,|e z tyrn, ktÓry ma z tobą
wspÓlną naturę. to ZnaCZy z b|iźnin,l Gdy zaś zgodnie z nauki1

Mędrca (por. Syr l8' 30) oderwiesz się od rozkoszy i wedle rady

Apostoła (por. l Tm 6, 8) poprzestanicsz na odzieniu i pozywie-
tliu, ttl wtecly bez trudu odwr cisz swoją myś| od pragnie cieles_

nych. ktÓre walcz4 przeciw twej duszy, i z łatwości4 podzielisz
się ze wspciłuczestnikieln twojcj tllttury tyln' co wyrwałeś nic-
przy.jacielowi duszy. W ten spos b rniłość cielesna, skierowana
kr-r wspÓlnocie. przekształci się w rniłość społeczną.

f4' JeŻe|i pomagaj4c bliŹnielnu, odczujesz moze pewien brak
rzcczy niezbędnych - co nrasz czytlić.] Z wielk4 ufnością
zwrÓcisz się do Tego, ktÓry wszystkinl r-rdziela obficie i we

właściwyl-n czasie (por. Ps l4'1' l5)' nikogo nie odrzucir, lecz
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,,otwicra rękę swoj4 i napełrria wszystko. co zyje, błogosła-
wietistwem.' (Ps l44, 16). Na pewno wspomoze cię w twoich
potrzebach, poniewaz nawet w drobnych rzeczach nic odma-
wia łaski. Wszelirko tnÓwi: ,,Szukiricie naprzÓd kr lestwa Bo-
zego i sprawiedliwościjego' tt to wszystko będzie wam przy-
dane'' (Łk l2' 3l). Wspaniałolnyślnie więc obiccuje udzielić
polllocy w rzeczach koniecznych tym. kt rzy odrnawia.ją so_

bic zbędnych' aby okazać pomoc bliŹnitn. To bowiem Zn,dCZy

',szukaci kr lestwa Bozego'' i opteriić się tyra skicj mocy grze_

chu, a przyjqwszy n:tkazy wstrzenlięŹliwości i czystości, wy-
łarlywać się spod panowania zmysłÓw" ostatecznie sama

sprawiedliwość cloma.ua się poclziałrr dÓbr natura|nych z tymi,
ktolzy sr1 te-i srullcj e o i rny r)irtury.

25. Aby jednak rniłość bliźniego była doskonała, trzeba, by za
przyCZyDę obrała Boga. Jitkzez bowiem lnozna kochać
bliźniego w sposÓb CZySty. nie kochaj4C go W Bogu? Nic
podobna zaś ,,kochać w Bogu''. .jezeli nic kocha się sanlcgo
Boga. Nalezy Zateln wpierw ukochać Boga. zeby w Nirn rnÓgł

być kochany nasz bliŹni. Bćlg sprawia więc to, ze.jcst kochany,

podobnie jak jest Spfawcq wszelkiego dobra' A dokonu.jc tego

w ten sposÓb, ze stworzywszy byt, Zachowuje go nicprzerwa-
Ilie. Cała llaturii została tak ukształtowana, ze jak potrzebo-

wała swego Stworzyciela. tak potrzebu.je stale odnowiciela.
Jak bcz Niego nie trrogła powstać do zycia' tak bez Jego opieki
rlic potrafi zachclwać istnienia. Azcby zaś stwtll.zr--nie pltlniętlL-

to o tej zaleznclści i ttniesione pychą nie przywłaszczało sobie

dobr pochodz4cych od StwÓrcy, B g w niepojętc..j swej m4-

drości cloświadcza.jc niekiedy cierpieniern. Wtedy to człowiek
widzi swoją kruchość, a doznawszy pomocy od Boga, spra-

wieclIiwie cześć Mr-r oclclttje. StwÓrca powiedział przcciei:
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.,Wzywaj Mnie w dzie utrapicrria, a wybawię cię i wielbić
Mnic będziesz,' (Ps 49, |5). Na skr.rtek tego przyziemny i zmy-
słowy człowiek, ktÓry nie umie kochitć nikogo prÓcz siebie,

Zaczyna kochać Pirna Boga. jakkolwiek czyni to dla własnego

pozytku. W Bogu bowiern - 
jok poucztl go doświadczenie -

lllozc wszystko, co mu pozytcczne.Bez Boga natotniast nicze-
gcl uczynić nie zdoła.

Drugi stopie miłości:
człowiek kocha Boga ze względu na dobrodziejstwa,

jakie otrzymu.ie

2Ó. Wtedy człowiek ,zaczyna jlŻ kochać Boga, ale ze względu
lla otrzylnźtne dobroclziejstwa. a nic ze względu na Niego
Salnego' Pozyteczna jest w.jakimś stopniu umiejętność roz16z-

nianiit 1ego, co człowiek l.noze uczynić sam z siebie, od tego,

Co moze lczynić zBozt1 poll-loc4: takze przyda się wiedzieć,
co oZnacza rlicprzy.jazne nastawienic wobec tego. ktÓry chroni

cię przed niebezpiecze stwami. Gdy jednak przytłoczy cię
cicrpienie i wołasz rvtedy do Boga' a BÓg przyllosi ci wyzwcl-

lenie - tO c7'y nie .l' ż'e|aza byłaby twoja dusza lub serce

z kallricnia, .ieśliby nie wzruszyły się tyloma łaskami i nie

koc:hałv Boga nie tylko ze względu na siebie, ale i ze względu
na Niego?

.frzeci stopieri miłości:
człowiek kocha l}oga d|a I}oga

Jeś|i weŹtllierny pod uwagę niezliczone ludzkie potrzeby Zy-

ciclwe. ucicczka do Boga sta.je się ktlniecznością' Człowiek
wzywa Boga i doświadcza Jego dobroci' I tu do czystej rniło-

4(t

ści skłania nas bardzie.j wspornnienie doznanej łaski niz palące

potrzeby |r-rdzkie' Postępujemy jak Samarytanie, kt rzy do

nicwiasty oznajrnia.j4cej irn przyjście Chrystusa powicdzieli:

.,Juz tlie dla twego opowiadania wierzymy. ale samiśnry Sły-

szeli i przckorlali się. ze on jest prawdziwic Zbawlcielem
śrviata.' (I 4.4f).Zztl,ch przykładcrn i my rnÓwirny do naszego

ciała: .,Juz nie ze wzglęclu na twoje potrzeby kochamy Boga,

lecz wienly z cloświadczenia, jak stodkijest Pan''. Potrzeby to

iakby język ciałir. ktcire swoim zachowiinieln potwierdZa war_

(ość otrzytnanych dairÓw Bozych. Telnu. ktÓry osiągnął ten

stopicri miłości, nie będzie trudno wypełnić przykazania miło-

ści bliŹniego' Kto bowiem prawdziwic kocha Bo.qa, jedno-

cześnie kocha wszystko, co od Niego pochodzi. Kochii uczu-

cietn czystytn i nie oci4ga się w dopcłnielliu przykazania. aby

.leszcze bardziej oczyścić Swe Serce, jak powicdziano: ''w po-

słuszctistwie lniłości'' (l P |. 22). Kocha sprawiedliwie i wy-

pełnia sprawiedliwość przykazania. Miłość taka jest wzniosła,
poniewaz jcst bezinteresowna. Jest czysta, gdyz nie polega na

słowach, lecz l-ltt uczynkach i prawdzic. Jcst sprawiedliwa, bo

co otrzymu-je, to odclaje. Kto tak kocha, nie kocha inaczej' ale

tak. .iak siint .iest kochany. Nie szuka tez siebie. ale Jezusa

Chrystusa. .|ak on szukał naszego clobrii. a właściwie szukał

llas. W ten spcls b kocha rnÓwi4c1': ,,Wysławia1cie Pana. bo

jest dobry'' (Ps l l7' l)' Kto wysławia Pana nie cllatego' ze.iest

dlari clobry. alc ze.jest on źr dłenl dobra, ten rzeczywiście
kocha Bogir dla Nicgo Sal-nego. nie dla sicbie. Inaczej postępu-

je człowiek. o kt rym napisano: .,Będzie Cię chwalił. gdy mu

clobrze czyllisz,, (Ps 4Ł3. l9). Trzeci więc stopieIi rrriłości pole-

sn na tynr, ze kocharny Boga dla Nic-qo samcgo.

41



Czwarty stopie miłości:
człowiek kocha siebie d|a I}oga

27. Szczęśliwy zaiste człclwiek. ktÓri, ''vzrliÓsł się na czwarty
sttlpie miłości i kocha siebic jeclvnie dlir Boga. ..Spralvicdli-
rvość 1woja' Pallic, jak g ry Bozc'' (Ps 3.5. 7). Miłość tirka.jest
gtirl1, gorą Boską. nicbosięzrlą. Tak. ..gorly z'y zt.lz1, gÓr4 tłust4''
(Ps (l7. l6). ..Kto wstąpi na gtirę Pa sk4.l'' (Ps 23. 3). '.Kto rllida
skl.zyclta.jak gołębicy. a ocllecę i odpocznę.7.' (Ps 54. 7)' Mic.isce
to.jcst krainrl pokoju. przybytkiell na Sy.jonic. ..Biada llti. ze
się pielgrzyl.llowltIlic lnojc 1lrzeclłuzyło,' (Ps l |9, 5). Zc|ołttsz

1ltl;l1ć te n statl blcl.{clsłalvitlny. cialo i krerv' naczynic z gliny
i lLrclzką doczcsllość./ Kicclyz llastąpi l'tpraglriclna oclrniana. by
cltrsza. napełllitllla Bo.9ielll, zit1loll'lIliała o stlbie. jak o zbęclnyrn
llaczyniu. a ltltlgłit bez reszl1, przylgnąć tltl Bosa i z NiIll się
z1cclnoczyć' tllt,lwil1c: ''Ustał'o ciitło lnclje i scrce moje . Boze scr-
ca Illojceo i częśe:i Illoja' Bozc tla vl,ieki.'(Ps 72. 26). Nic r,vahat-

byrll się nazwrić blogostalvitlllylll i ślviętylll tcgo. ktÓrelllt dane

llyloby cloświadczyć poclobllcgo zespolclliil w SWyIn śllliertel-
llylrl zycitt. clrocilrzby rzaclkrl i pl.l'ez, na1krtitsz4 chwilę. Stracić
tltlrvieIłl nic.jak<l sicbie..jakhvś llic istnial, nic plttrzcć rv sictrie, zlt-

1"ltitlltlicc< cl sobic. .jakbv urliccstlvic< się całkclwicic 
- 

tcl .jLtz przc-
byrvitnie w llicbie. a Ilie clzicltl luclzkich ttczuć. Choćby .jcclnak
kttlś closti11-liI potlobncgo statltt zachrvytu. nicsfcty' na przcszko-
clzic stanie zło tcgtl ślviatlt. zltl kltzdcgo clllilt. cięzar ciała śIllicr-
tcIncgcl. zrł,ocltliczy urok zlllyslÓrv. nic trstępLrje tcz r,vroclzoIla

slitbośc<. a pt.zcclc rvszystkitll silllic.jszc łliz ctlko]lviek 
- 

rvtlłittlic
rl Illi[ość brlttcrski1. Ach. trzcblr więc wrticić dcl siebic. ,l'l-li,i'yć

srvc loty iz b lclll serca za''vohtć: ,.PaIlic. urvałt cierpię. oclpo-

lvieclz za trltiie.. (Iz 38. l.ł). Albo: ..Nicszczęsny ja człowick.
K(tl tlltlic lvyzrvtlli z, ciała. ctl lvieclzie ku te.j śrllierci.]..rRz 1'24)'
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2[l. Polliewaz jeclnirk 
- 

jak powiacla Pislno Święte 
- ,'Pan

wszys(ko zdziitłał clIa siebie Sall]eg()'' (Prz, |(t. 4), naclejdzie
cztl,s, zc stworze tlic clostosuje się do zarrlierz'e StwÓrcy. Wy-
padlt zlttem' byślny przy kiizclej spilsobności wzbuclzali w so.
bie takie ttc:zucie. to.jest chcieIi, byślny nly saIlli ikazcJarzecz
z tych, ktcire.juz slę stlrły lrrb stirją. byli ze wzglęclu na Niego'
wedle Jcgo wo|i, a llic clla naszej przyjcmności. Wtecly bęclzic-
tt-ly tnrlgli się ritclować nie z tcgo. Ze nasze potrzeby zclstały
zaspokcljclne lub sprltkało nas szczęścic. ale z tego, ze Jego
wolir spełniła się w llits iprzcz |.lils. () co coclzieIlIlic mocllilny
się s,lowitllli ',Bt1d.l' wola Tr,voja, jako w niebie tak i na zierni''
(Mt 6' l0). o. lniłości czysta iświętal Słoc]kie ltczucie rozko_
szy ! Tęsklloto pclrywiril1ca i wspltlliałal Tytn barclzie.j wzniosła
t wspalliała. zc clalcka ocl przywit1l'ti ziemskich, tyrn słoclsza
i barclzic.i niebiarlska. zc napełnioIla boskością. Przczywać to
Znac,zy - doznawać przebÓstwictlia. Jak malcrlka kropelka
wody. wlalla do wiclkicgo naczytlia z winetn' rozpływa się
w nim bcz śladLl' przy.jmując.jcgtl sllak i kolor;.jak kawałek
ze|az'tt' wrzllcony do ogllia, traci swi1 postać i stajc się ognieIn;
.jak powictrzc pod clziulaniem proruicni sto ca nie tylko jcst
przejrzystc. ale sanlcl stirje się śr,viatłenl 

- poclobnie ziemskie
ttCzLlcia świę1ych rv Ilicprzenikniony sposÓb rozpłyrlą się i złą-
cz4 niepoclzielnic z wtlll1 Boz4. W przeciwlrylrr razie..jakzeby
''Bćlg był wszystkirn we wszystkiIll'' (I Kor I.5. 2t]). gclyby
w człowiektt ztlstałcl cokolwick z człowieka.] Pozostanie
rvprarvdzie istota. aIc w innyl'tl ksztlrłcie, rv inne.i chwale,
w inne.j lllot]y. Kiccly to nast4pi/ Kto to bęclzie clgl4clał? Kto
pojmic./ ..Kicclyz przy.jclę i r-rkazę się przecl obliczcltl Bozym?''
(Ps 4 l ' 3 ). ',Do Ciebie rnćlwiło scrcc tllcljc. szukałtl Cię oblicze
moje: oblicza Twcgtl. Patlic' szukać bęclę'' (Ps 26. t3). o Panic.
Czy LL.||.zę świątynię Tlvo ją'?
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29. A.jednak wiem, ze dopÓty nic l.noze być całkowicie wypeł-
nionc przykazanie: .,Będziesz nriłował Pana, Boga twego, Ze

wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojcj. i ze wszy-

stkic.j myśli two.jej. ize wszystkiej siły twoje.;'' (Mk l2' 30)'

dop ki serce rtlusi myśleć o ciele. dopÓki l't-lusi wlewać w nie

zycic i uczucia, dop ki moc duszy, nie uwolniona jeszcze od
kłopotciw ciclcstlych, tlie nlozc spotęznieć i spocz4ć w mocy
Boga. Niemozliw4 jest rzecz4, by dusza zatopiła się cirła

w Bogu i nieustannie wpatrywała w Jego ob|icze. dop ki
ZlllLlszorlll jest stuzyć ciału pełnetnu słabości i udręki. A więc
dopicro w ciele duchowyrll i nieśmicrtelnym. doskonałyln,
uko.jonym i wolnyn-r od walki' poclległynl wc wszystkim -
clusza będzie rnogła osiągn4ć czwarty stopie rniłości Boga
lub racze.j bęclzic przez Boga zupełnie ogarnięta, gdyz stan ten

rlic.jest dziełetn ludzkich starati, |ecz boskie.j wszechnrocy.

Na.jwyzszy stopieli szczęśliwości clsiągnie dusza wtedy' kiedy
już.ż:adne przeszkody cielesne icicrpienia doczesne nie będą

w stanie z'n4cić trwaniet w nier"rstaj4cej szczęśliwości Boga.

Jak lnyślisz - czy i święci nręczennicy otrzymali tę łaskę

w swych zwycięskich ciałach.7 Bez w4Ęlicnia dusze ich palił
zar llliłości ponad wszystko. cllatego zdolni byli do zniesienia

najpotworniejszych nręczarni. Straszliwe cicrpicnia wstrząsnęły

.jcdnak ich spokojeln, chociaz go nie złatnały.

30. CÓż więc 1lowienry o duszach uwolniclnych z więz6w
ciała.7 Wierzvlny tliezłonrnic. Ze S4 ollc ZAllllrzone w światło-
śc:i wiecznei. w blaskach wicczności.

W ten sposÓb.iednak dusze nie mogą kochać
przecl zmartwychwstaniem

Nie ulcga w4tpliwości, zc dusze tc chciałyby.jLrz być połą-
czollc ze swymi ciałarni i.i'ywitytak4 nadzie.|ę. Nie dokonała się
w nich jcszcze całkowita przelniaIllt tego, CZyIn były, zważy-
wszy, ż'e nlaj4 odczucic braku czegoś z siebie, czegoś, na CZym,
choć w ograniczoncj tnierze, skupia się ich uwaga. DopÓki
więc ,.zwycięstwo nie pochłonie ślnicrci'' (por. l Kor l5, 54;,
a światłość wieczna tlie rozproszy rcsztek ciernności i chwała
niebieska nic zajaśnie.jc rÓwnicz w ciałach, dopÓty dusze nie
lnogq oddać się bez rcszty Bogrr i l'ttnurzyć się w Nirn całko-
wicie' pozosta.j4 bowicrt'l zwi4zztne z ciałami, wprawdzie nic
zycieln zlllysłÓw, a|e naturalnytn uczucienr; bez ciała nic chcą
i nie lnogl1 osiągn4ć ostatecznego spełnienia. Przed odzyska-
Itiem ciała nic będzie więc mozliwc owo pełne zanurzenie się
dusz w Bogu. co jest ich ostatecznyln i najwyzszym celem
i stanell, w ktÓrynr dusze nie pragnęłyby towarzystwa ciała,

ieśliby bez niego l'nogły osi4gn4ć ostŹlteczne Swc przeznacze-
nte. Zresztą bcz pozytku duszy ciało nie byłoby od niej ode-
rwallc ani powtÓrnie z nią zł4cz'ot.lc. Takic znaczcnie mają
słowa: .,Dro.9a przcd obIiczności4 Pana śmierć świętych jego''
(Ps l l.5' l.5). Jeśli tedy śrnierć jcst,,clrogit''. to c6i: dopiero życie,
i takie życie! Nic dziwnego, Ze ciało i wtedy będzie słuzyć
duszy' skoro.jako słabc i śrniertelne tak wspomagało j4 w zyciu
doczestlylrl. Ilez prawcly wyraŻa powicdzenie Apostoła: ,'Mi_
łujących Boga r^',szystko wspolnaga ku dobrenlu'' (Rz 8. 28).
Duszy kochirjącej Boga polrraga ciało ułomne, ciztło umarłe'
ciało zlllitrtwychwstałc; w picrwszylll wypadku tnowa jest
o owocach pokuty. w clrugim o odpoczllieniu' w trzccil'l-l o speł-
Ilieniu. Nie bez przyc7'y|1y więc clusza' ktÓra tyle razy korzy.
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stała Z pomocy ciała, nie chce bez niego przyjmować wiecznej
nagrody.

31, Z całą pewnością ciało jest wiernym i dobrym towarzy_
szem duszy cnotliwej. Pocz4tkowo jest d|a niej cięzarem, ale
takż:,e ją wspiera. Z kolei nie wspiera, |ecz i nie obci4za.
W koricu wspiera ją i nie obci4za zupełnie. Pierwszy stan jest
peten trudu. ale owocny. Drugi bezczynny,lecz nie bolesny.
Trzeci 

- chwalebny. Posłuchą,.iak oblubieniec z Pieśni nad
pieśniami zachęca do owego trojakiego dobra: ,'Jeclzcie, przy_
jaciele, i pi.jcie, i upajajcie się, najmilsi'' (Pnp 5, 1). Tych'
ktÓrzy się trudzą w cie|e, ZapraszL| na posiłek. Spoczywają-
cych po odejściu ze świata wzywa do picia. Zmartwychwsta-
łych przynagla do upojenia się i nazywa ich ,,najmiIszymi'''
gdyz s4 przepełnieni miłości4. WśrÓd innych, ktÓrych nazywa
nie,,naj rni ls zy m1,,, |ecz,,przy jaci ołmi'', w idzl r 6inlcę : obcią-
zeni ciałern s4 ,,mili'' ze względu na ożywiającą ich miłość;
uwolnieni z więz6w ciała s4 niepor wnanie mi|si, gorętsi i bar.
dziej uzdolnieni do kochania. W porÓwnaniu z jeclnylni i dru-
gimi ci s4 ,,najmilsi'', ktÓrzy w ciałach chwalebnie odzyska-
nych dają się ogarn4ć. z całkowitą wolnością i w najwyzszym
uniesieniu, miłości Boga, nic bowiem nie ma poza nimi z ich
bytu, co mogłoby ich zajmować i powstrzymywać, Tego nie
mozna było osiągn4ć w Żadt^lym z poprzednich stanow, albo-
wiem w pierwszym ciało było cięzarem, w drugim było ocze-
kiwane i w pewien sposÓb upragnione.

32. W pierwszym stanie dusza Spozywa swÓj ch|eb, niestety,
w pocie czoła, idzie naprzÓd dzięki wierze, ktÓra spełnia się
w miłości, bez nie.j byłaby bez ż:ycia. Tego rodzaju spełnienie
jest jej chlebem, zgodnie ze słowami Chrystusa Pana: ,'Moim
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pokarmem jest pełnić wolę Tego, ktÓry lnię posłał'' ('J 4,34).
Uwo|niona z ciała, nie zywi się, jak przecltem, gorzkim chle-
bem, lecz wolno jej pić obficie słodkie wino miłości. nie samo
wszakze, lecz mieszane -- takie, o jakim w jej imieniu wspo_
mina oblubienica z Pieśni nad pieśniami: ,,Piłam wino moie
z mlekiem moim" (pnp 5, l;. Dusza miesza bowiem wino
Boze.j miłości ze słodyczą naturalnego uczucia, ktÓrym prag-
nie odzyskać swoje ciało juz uwie|bione. Napojona winem
rniłości, rozpala się, irle JesZCZe nie podda.je upojeniu, gdyz
siła jego osłabiona została domieszk4 mleka. Upojenie oclbie-
ra zwykle przytomność i pamięć 

- tu jednakze dusza nie
zapomina o sobie i wciąż myśIi o oclzyskaniu ciała. odzyska-
wszy wreszcie to, czego jej brakowało, ,,wychodzi'' niejako
z siebie, aby najzupełniej zanurzyć się w Bogu. Zatraca swe
ob|icze i upodabnia się do Niego. Wtedy wolno jej pozywać
z kielicha Mądrości, o ktÓrym napisano: ,,Kielich mÓj upajają-
cy jak wsparriały jest!'' (Ps f2, 5). CÓz więc dziwnego, ze
teraz, wolna od wszelkiej troski o siebie, upaja się zasobnością
domu Bozego i bezpiecznie koi pragnienie winem czystym
l Wytrźlwny|T}' razem z Chrystusem, w krÓlestwie Jego ojca?

33. Taką to troistą UCZtę Zjednej miłości wystawia Mądrość

- karmiąc spracowanych, pojąc spoczywaj4cych, upajaj4c
krÓluj4cych. A dzieje się to podobnie jak na kazdej uczcie:
najpierw podaje się potrawy clo jedzenia, potem napoje. Przed
śmierci4 nasze ciało Spozywa owoce pracy rąk swoich, trudne
do przyswojenia. Po śrnierci, w zyciu cluchowym, pUemy
z tchn4cego rozkoszą kielicha miłości. Wreszcie, odzyska-
wszy ciała nasze w życiu wiecznym, bez miary zaspokajamy
pragnienie' To właśnie ma na myśli oblubieniec z Pieśni nad
pieśniami, kiedy zachęca: ,,Jedzcie' przyjaciele, i pijcie, i upa-
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jajcie się' nĄmilsi'' (Pnp 5, l). Spozywajcie przed śmiercią,
pijcie po śmierci, upajajcie się po zlnartwychwstaniu. Słusznie
tych ostatnich nazywa ,,najmilszyrni''. albowiem upoi|i się

rniłością. Słusznie tez upoili się ci, ktÓrzy zastuzy|i sobie, aby

wejść na ucztę Baranka' jedząc i pi.iąc w krÓlestwie Jego,

gdzie zbudował sobie ,,KościÓł pełen chwały, rrieskalany i bez

Zfi)azy, bez czegokolwiek, co by mu ujlnę przynosito'' (Ef 5' 27).

Wtedy to nasyci szczodrze swoich najmilszych, upoi ich ze
zdroju rozkoszy, gdyz w owyrn najczulszym i najczystszym

uścisku oblubierica i oblubienicy ',bystrość rzeki rozwesela
Miasto Boze'' (Ps 45, 5). To SatTo - 

jak sądzę - znaczy
obietnica Syna Bozego, według ktÓrej ,,przechodząc, usługi.
wać iln będzle'' (Łk |2,37). ''A sprawiedliwi niech ucztuj4

i wesel4 się przed oczyma Bożymi. i niech się rozkoszuj4
w radości'' (Fs 67, 4). Będzic to sytość bez jakiegokolwiek
nicsmaku. Żądza poznawania - bez niepokoju. Wieczne
i nigdy nie ugaszone pragnienie, ale bez zadnego braku. I wre-

szcie owo ,,upojenie'' - trze,Źwe jednak' bo nie winem, nie

roz.erzewaj4cą jego sił4' lecz w sło cu Boskości. Tak zostanie

osi4gnięty czwarty stopieri rniłości: BÓg będzie umiłowany
ponad wszystko i on jedynie, albowienr i nas samych będzie-

lny miłować tylko dla Niego. W ten sposÓb BÓg będzie nagro-

clą lniłuj4cych: nagrodą wieczną - mituj4cych wiecznie.

LIST o MIŁOŚCI

Wstęp

1. Skierowałem niegdyś list do świętych braci kartuzÓw, po-
ruszając w nim między innymi zagadnienie stopni miłości
Bozej. Być moze powiedziałem tam o miłości innymi słowa-
mi, ale nie całkiem inaczej. Dlatego nie bez pożytku będzie
dorzucić do traktatu o nlitowcllliu Boga nieco z owego listu,
zwłaszcza ż,e łatwiej powtÓTzyć rzeczy uprzednio wypowie-
dziane, nii. roztrząsać je od nowa.

List o miłości do świętych braci kartuz w

Twierdzę' iż, miłość prawdziwa j szczera - pochodz4ca
Z czystego serca i spokojnego sumienia oraz głębokiej wiary

- kocha dobro bliźniego tak samo jak swoje. Kto bowiem
bardziej albo wyłącznie kocha dobro własne, nie kocha miłością
Czystą, gdyz kochaje dla własnej korzyści, a nie dlatego' zejest
dobrem. Człowiek taki nie okazuje posłuszefistwa Prorokowi,
mÓwiącemu: ,,Wysławiajcie Pana, bo jest dobry'' (Ps 117, 1).
Wyznaje wprawdzie, że jest dla niego dobry, ale nie' ze jest
dobry sam w sobie. I do takiego człowieka odnosi się następu-
jący wyrzut Proroka: ,,Będzie Cię chwalił, gdy mu dobrze
czynlsz,,(Ps 48, 19). Ktoś chwali Pana dlatego, ze jest potęż,-

ny; inny dlatego, ze jest łaskawy; jeszcze inny po prostu d|ate-
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go, Że Pan jest dobrocią. Picrwszy jest sługą, boi się o siebie;

drugi jest najernnikiem , |iczy na zaptatę; trzeci jest Sylle m.

oddaje cześć rta|ezną ojcu. Tak przeto sługa i najcnrnik pracu-
ją dla własnego dobra - Sama tylko miłość synowska nic

szuka nagrody. Sądzę więc, ze to o nic.j powiedziano: ,,Zakon
Paliski nieskazitellry, nawracający duszę'' (Ps l8' 8), gdyz ona

.jcdynie jest w stanie, odwrÓcirvszy się od miłości własncj

i światowej, skicrować duszę ku Bogu. Ani bojaŹli, ani miłość
wtasna nie nawracaj4 duszy. Zmieniaią niekiedy okoliczności
albo działanie, lecz nie serce ' Czasalni i sługa wykonuje dzie-
ło zbozne, ale - 

jak widać - nie czyni tego ochoczo i t-lic

wyzbywa się twardości scrcl. Podobnic najemnil<, ale nie bez-

interesownie, gdyż kieruje tlim chciwość. Istotnie. gdzit: decy-

duje własny interes, tam panuje wyobcowanie, a gdzic wyob-

cowanie, tarn l.nroczność, a gdzie nlroczność, tarlr plugastwo

i zgr |izna. Niecllze więc niewolnik idzie Za Swym plawem

straclru; najemnik niech kroczy za poiądliwością zysku, ktÓry

go pociąga i kusi. Ani jcdno, ani drugie nie bywa bez skazy; lli
jedrro, ni drugie nie nawrÓci duszy. Natomiast miłość 1lawraca

duszę i rodzi w niej wolę czynienia dobra.

2. Miłość taką nazwałenr ,,czystą'', a to dlatego, ze niczego,
co własne, nie zatzymujc dla siebic. Wiadomo, ze kto sobie

niczego nie przypisuje - wszystko. co posiada, uznaje za

Boze. To zaś' co do Boga nalezy, lliusi być czyste. ,,Zakorl
Parlslti nieskazitelny'' (Ps l8, 8) jcst nliłością, ktÓra ,,nie szuka

Swcgo, lecz tego, co słuzy dla wielu'' (por' 1 Kor 10' 33; 13' 5)'

Pariskim nazywamy go dlatego. ze i sam Pan nim zyje i nikt
nie otrzymuje go inaczcj jak tylko z daru Pana' Nie moze być

absurdem powiedzenie, ze Pan rÓwniez zyje zakoncm, gdyz

zaznaczył,em, ze tym zakonem jest miłość. CÓz bowiem jest
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rra.jgłębsz4 i nie wys-lowior-rq spćl.jnią TrÓjcy Na.1świętszcj i Nie-
sko cztlllcj. jak nic lniłość./ Miłość więc.jest z:rkotlclrr. zako.
lleln Boga; ona clzięki więzi. .;irką jest pokÓj. zcspala TrÓjcę
w JedIlości (por. El' 4, 3)' Nicch nikt nie s4dzi jeclIlak, ze
rniłość tę LlwaZaII za przymiclt ILrb przypadłość' bo tl-lusiałbym
twierclzić - cc.l tlic dlrj Boze
Bogieln' Przeciwllic. twierclzę' ze llliłość llitlezy do sr.rbstanc.ji

Bozej. co ZreSZtą llie .jcst lliczyln nowyll-l ani niczwykłym'
gdyz jLrz św. Jan ptlwicclział: .,BÓg jest r-rliłości4'' ( l J 4' 8).

Słusztlic Zatenl stwierdzanly. zc rlliłość .jcst Bogicm i clarem

Bozyllr' Miłość Stwarza tniłośc<. Miłość Stlbstanc.ialna stwarzźi
lniłość ;lrzypaclłościow4. Kicdy OZIaCZLI Dawcę lniłości. jest

llazw4 sLrbstancji; kicdy zaś o7'nL\cZLL dar..icst nazw4 przypad.
łości' Takic.jest clclwiccZne prawo, stlvarzające świat i ninl
rz4dzz1cc. Dzięki lricll'lu wszecllświlit zclstał Stworzolly ccl do
cięzaru. tl-liary. liczby. i rlic llic pozos|.lrjc poza prawenl. bo

i sarno pniwo wszystkiego. co istnieie. nic.jcst bez prawa. lccz
llla prawo' ktÓre nie.je st czylllś innyrn niz tliln Salnyln. ktÓre,

choć nic stworzyło satllo siebic, rz4dzi sobą.

3. Sługa i najemnik posiadają prawo. lecz nic od Pana. tylko
takic. .jakie sobie sunri nadali. picrwszy nie kochajrlc Boga,
clrugi kochaj4c Stwofzenia więcc.l niz Boga. Ma1ą' powiadatn'
prawo rlic Pariskic. lccz włastle . a jcdrrak i tlno podlega prawu

Panir' Kttzdy z nich lllÓgł ustalltlwić sobic własne prirwo, lecz
nie był w stanie wyjąć go spocl Ilicztnienncgo porządktl prawŹI

wieczIlcgo. Pclwicdziałbynl więc. zc ktoś, kto ustanawia dla
siebie wł'astle praw(). przeclkłacllr1ąc własną wolę ponad prawo

wspolnc i wiecztle' le ll przcwrotllie naś|adować chcc Sal-ncgo

StwÓrcę: .jak BÓg.jcst prawelrl sall dla siebic i r'tt|e,Ży tylko od

siebie. tak owze usituje rz,1dz)ć sob4 i zc swej woli czynić
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prawo. Takie jcst jarzmo 
- ciężkic i nieznośne - wszystkich

synÓw Adanra' ktÓre do tegtl stopnia, niestety, przytłacza
i zniekształca llilsZc karki, zc zycie upodabnia do Stanu potę.

pionych. ,,Niesz-częstly ja człowlck ! Kto mnie wyzwoli z ciała,
co wiedzie ku te.j śmierci.J'' (Rz 7. 24). ciała' kt re rnnie
obciąza i udręcza tak dalece, ze.,gdyby Pan mnie nic wspomÓgł,

o mało tlic zaIl-licszkałaby dusza tnrl.;a w otchłani'' (Ps 93' l7).
Z jękicr"n uginał slę pod tyln cięzarem ten, kto powiedział:

',Czemuś tllię postawił przcciwnikienl Twoim' i stałcm się
cięzkinl satll scrbie.' (Job 7. 20). Mowiąc: ,.Stałeln się cięzkiln
saln sobic.'' ditje pozriać, ż'c był prawem dla siebie i sarn je
sobic ustaIlowił. W słowach atoli poprzednich: ,,Czclnuś rnię
postawił przcciwnikiem Twoinr'' wyraza lnyśl, ze i on nie
umkIlął przcd prawem Bozytn. Taka bowiem .|est naturii od-
wieczncgo i sprawiedliwcgo prawa Bozego, ze kto nie chciał
uztlać 1ego 1lcłncgo słodyczy pallowania. musi. ukarilny, rZ4-

clzić się prilwclll własnytn: kto nie chciał schyIić głowy pod
jarzIl-lo łagodnc i lekkie, nlusi clŹwigać strzrszliwy cięzar włas-
tlej saIllowtlli. W taki to przcdziwny. ale sprawicdliwy sposÓb

wieczlle prilwo czyni tego, kto przcd nim chcc ucicc, i swoim
przeciwnikicrn, i swoit'r'r pocldanyln, jako ze nic nroze on ze
względu na SWe winy ulnktli1ć przed prawell sprawiedliwości,
a poddany jcgcl lnocv' lecz' pozbawiony szczęśliwości, nie

spoczIlic w Bogr"r' w3cgo poko.1u. w jego światłości' O' Panie.
Bozc rllo j! .'Dlaczego Ilic zgładzisz grzechu lne.go i CZL-Inu nie

uSunieSZ llicprawości rnojej'' (Job 7. 2l), abyln zrzttciwszy llie-
zt'lośtlc .jltrzt.t.lil własne.j wtlli. ocletchnął swoboclniej pod
wclzięczIlylrl cięzaretn lniłclści. by rnnie nie przcrazał strirch
llicwolnika i nie łudziła chciwość najernnika. lccz by r-nną

kicrorvlł Duch Twoj. f)uch rvtllIlości. ktory prowadzi SvnÓw

Twoich. Dtrch cllrjący świltdec:two clrrchowi lno.jclnu. .Ż'e i jzt
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.yestcl.n jednyrn z nich, gdyz mam to salro prawo, co i Ty, i tu
na ziemi zyję wcdle tc.i normy, co i Ty w niebie' Ci bowiem,
kt<irzy tak czyIlią, .jak zaleca Apostoł: .'Nikomu nic nie
Llądźcie dłuzni poza wza.jetnną miłością'' (Rz I3' 8), tym S4 na
świecie. czym chcc ich mieć BÓg: nie tlicwolnikalni, nie naje-
nrnikalni. le cz synalltil

4. Tak więc nawet synowie nie s4 wolni tlc| prawa, chyba ze ktoś
bylby innego zdiinia z powoclu słÓw Pislna: ,,Prawo nie dla
sprawiedliwcgo-iest prze'/.oLrczone" ( I Tnr l. 9). Trzeba nielnnicj
wicclzieć' iz inne jest prawo ogłoszone w cluchu niewolnictwit
i |ęku. inne w duchu wolnclści łagodności. Synowie s4 wyjęci
spod picrwszego, pocllcgirj4 jeclnak drugictnu. Clłcesz wiedzieć,
dlaczego ,,prawo nie clla sprawicclliwcgo .iest przeznaczore',,!
OdpowiedŹ.j est taka : .,N i c otrzynla| i ści c pt.z'eciezclucha niewol i'
by się zllowl"t pogr4zyć w ho.iaźni'' (Rz B. l5). A chcesz wicclzieć'
dIacz,egcl sprarvicd|iwi nic rnog4 i:yćbez prawa miłości,] MÓwi
Cl lalłrze Apostoł: ''Alc otrzylnaliście ducha przybrzrnia Za Sy-
lltiw''. W kclIicu posłLlcha1' jak sprawieclliwy wyznaje, ze nie.jest
1lod pritwem, ijecillocześtlie 

- ze nie zyje t.lcz prawa: ,,Dla tych.
ctl są pod Prawctll' byłeIn jak ten. kttiry .jcst pod Praweln, by
pozyskać tych. co pozostawali pod Prawcln. Dla nie pocllega.|ą-
cych Pl.itwu byłenl jako nie podlegaj4cy Prawu. nic będąc ZresZt,,L

wolllytn cld prawa Btlzcgcl' lecz podlegirjąc pra',vu Chrystusowc-
lllr"r.'( l Kor 9. 20-2|). Dlatcgtl tez nie l1]()Zlla Inowić: ,,Sprawiccl-
Iiwi Ilic liraj4 prawa'' ltlbo .,sprawiedliwi ,zy.i4bezprawa'', Iecz:
.,Prawo nie clla sprawicclliwcgo je st pt-r.e.r,nLrczone ,'; oznaczit to,
ze Ilic.jest narzucollc wbt.cw.ie.go woli. alc przyjęte clobrowolnie
i ttclziclone z clobrocią. Podkreślzrj4 to piękne słowa Pana:
,'WcŹIn11cie nro.jc jarzlncl lla siebie.' (Mt l l ,2L)) - czyli: ..Nie
tlakładanl go na was wbrew waszej woli, alc weŹlnrjcie..jezcli
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chcecie. rlbowienr inaczej nie Lrko.jenie. a trucl znajdziccie dla
dusz waszych" (por. Mt I l. 29).

.5. Dobrc tedy i sł'oclyczy pełnc.jcst prawo llliłości' ktÓr-c nie

tylko nltlzna z łatwtlści4 rvypcłnic<' alc ktćlre i prawa nicwtlIni_
kÓw orltz rla.jetrrnikriw cl'ytli|źl'c.isl'ytl-li, chocinz ich nie znosi.
przcciwIlic. nakazr"rjc zachować 1lo nryśli słiiw Chrystuscl_

wych: ..Nie przyszccllcltl znieść Prawtl. ale wypcłrrlć'' (Mt 7. |7).

Prawo llliłości ła.*oclzi bowiclll prawo nicwolniktiw. porzi1d-

kr'ge prawo nĄelnrlikiiw' jedno i clruglc czyrli łatwiCJszy|n.
Nigdy llic będzie rlliłclści bez |ęku. alc .jest tcl lęk święty.
Nigcly llic bęclzie bcz 1lilządallitt. ltle pozi1dirIlia pełnc.eo ltlrlia-

ru. Miłość rvięc clopcłlliir prawo tlicwolnika pobozności4: do-
pełnia tcz prawo nltjclllnika. poskralniając .jcgo poz4dliwość.
Tak więc pobozność r'łączotlil z lękicm nic zlltlsi tych praw,

ale .je oc7yszcza. Zostajc tylko odjęta kara. bcz ktÓrcj nie

lno.qły istnicć" clopÓki bvty niewoltlicze. Lęk natonlia\t 
-

święty i synowski 
- 

pozostaie na wieki. Kiecly bowielrr czy-
tall.ly: .,Dclskonała lliłclść L]Suwil lęk'' (l J 4. l8)' trzeba rtlzu.
lllicć przcz to karę. rllyśl o kttirc.j zawszc jcs( obecl]a w lęku

tlicwolrliczy|ll; l.tlallly tu tego rodzqu wyrazenie , dość często

uZywallc. w ktÓrylll podaje się pr.zyczytlę zarniast skutku.

PociobIlic 1loządaIlic zosta.je nalczycie uporz4dkowanc' kiedy
kieru.jc rlitll trliłość: rvtcdy z'łe rz'ccl'y s4 całkowicie odrz,ucone.

lepsze wybieratlc są przcd clobl.yrni. a dobrc zaś jedynie ze

wzglęclLr lla lepsze. Gdy to za laski1 BoZą nastąpi. ciało
i wszclkic clobra zicllrskie bęc|ziellly kochać zc wzglęclu na

duszę. duszę zc rvzulędu na Boga' Boga zaś cllł Niego Sallle.go.

6. PoIlicwaz jcclnak .jesteśnry istotiirni ciclcsnymi i roclzimy

się w 1loząclliwości zrllysłÓw. z konieczności llaszc pragnienia
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i rlił'tlść bior4 swÓ.j początck w ciele; tlielllnie.j, kicrowane
nalezycic' stopniowo za łask4 Boz4 wzllosz4c się krr gÓrze.
oslągIl4 statl chtclrowej dosk<lnałości. Wicl-ny prz'ecic.Ż, ze ,.nie
było wpierw tcgo' co duchowe, ale to, co zielnskie: cluchowe
było poteln.'(| Kor l5.4(l). Tak więc najpierw nositły obraz
zietnski. a potc|ll nie bieski. Na pocz4tku człowiek kocha sie-
bic zc wzg|ęclu na siebic, .jcst bowicrn ciałen i tliczcgo nie
wiclzi poza sobl1' Skoro.jeclnlrk pojmie, Zc Sam z siebie istnicć
nie lllozc. ZLICfynLL dzięki wicrzc szukać i kochać Bclga' o ty|c.
o ile .jcst tnu kclIlieczny. I ttl.1cst drLrgi stopicri rniłości: czło_
wick kocha Boi]a. ale jesz'cr'c ze wzg|ęclu na siebic' Z kolei'
przyllaglany własnylni ;ltltrzebami. zac:zyna Boga czcić
i zwritcać się clrl Nicgo. nlyśli o Niln. czyta' mod|i się' pcldda|e
Jego woli. W ten sposcib coraz lepie.j poznaje, jak dobry.jcst pan,

i wstępuje na sttl1licti trzeci: koclra Boga juz nie zc wzglęclu na
siebic' ]ccz ze wzglcdu na Niego. W tyln stanie zatrzylluje się
długo' bo nie wicll-t. czy t:Zwarty stopicrl. kiedy to człowiek
kochir siebie wytl;cznie dla Boga. bywa osi4gzr|ny w zietnskitrr
zyciLr. Niech tl tytrl rnÓwi4 c:i, ktÓrzy tegtl cioświaclczyli' Co dcl

lllllic. wydaje lni się to rzec7'LL wprost nielnozliwą. Nast4pi to
dopicro wÓwczas. .ucly słr-rga clobry i wicrIly we.idzic clo wesela
Palla swego i upo.jony zostanie obtitością Bozego dolnu. Wtedy
takzc 'uv s1-losÓb ctrdowny llicrrlal. zapolllillaj4c cl sobic i .jakby
zr'rpcłnie siebie się wyzbywa1ąc, cały odda się Panu. przy|gIlie clo
Nicgo iduchelll się z Nirll zjeclnoczy. To zdaje się rniał na
lllyśli Prorok, lłlćlwiąc: ,,Wni.;clę w lnoznc Sprawy Pariskie, Pa-
llic. będę wspclIllinał sprarvicdliwość Two.ją tylko'' (Ps 70. l6).
Wicclział zaistc. ze gdy go tl.tarIlie potęga clucha Pana. tiwo|-
t.licllry zostanie rlcl wszelkich słabości ciclcsnych. za;lotłrtli nie-
jako całkowicic o ciele, aby całą duszą rclzpamiętywać spra-
wicdl iwość Sa|llcgo Boglr.
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7. Wtcdy to ciało nlistyczne Chrystusa będzie mogło powie-
dzieć o sobie to, co święty Paweł powicdział tl jego Głowie:
..A .jeś|i nawet według ciałir poznaliślny Chrystusa. to juz
więcej nie znalny Go w tctl sposćlb'' (2 Kor.5' l6). W niebie
nikt nie pozna się według ciała, pollicwirz ,,ciało i krew nie
lllog4 ptlsi4ść kr lestwa Bozego'' (l Kor l5, .5()). Stanie się tak
nic dlatcco, zeby tanl nie istniała substanc.ja ciała. lecz dlate-
g(), Ze uStani} wszelkic jego potrzcby, nliłość cielesna pochłcl.
tlięta zostalic przez' nriłość duchow4, ttczucia ludzkie, ktÓre

ujawnia.ią stę w słabości, w przedziwny sposÓb zmieni4 się
w uczucia boskie. Wtcdy to nicwćld lniłości, cii1gniony przez
wieki i głębokie morza' zagarniający ryby wszclkiego gatunku
z'ostanie wyclobyty na brzeg; wvrzuci złe ryby, a zostawi jcdy-
nie clobre. ow niewiicl miłclści w zyciu cloczcsnym gromaclzi
w Swylll obszernym łonie roznraitc ryby. stosownie clo zmien-
nych okoliczllości czasu, obejrnu.je przeciwtlości i radości
bliŹnich. cieszy się z ciesz4cylni ipłaczc r'płacz4cyt^lli. Kicdy
jcclnak przybi.ic do brzegu, wszystko, co Slllutnc' niby złe
ryby. odrzuci dirleko' zatrzymu.iąc jedynie t(). co rloze być
p()Zyteczne i rniłe. Czy wtedy na przykład Paweł będzie nl gł

czuć się słabyll.l ze słabylni.] Albo czy będzie nlÓ.eł płon4ć
z ciozna.;t1cytl-li zgorszcnia (por. 2 Kor l l' 29)' skoro nic będzie
zgorszeli ani słabości.] Albcl czy będzie załował tych. ktÓrzy

nic czynii1pokuty..jcśli nic bęclzic ani grzesz4cego, ani poku-
tr"rjącego.l Nie będzic tcz opłakiwać tych. kt rzy zasłuzyli scl_
bie na clgie wieczlly writ7 Z Szittijne|ll i aniołami .jego; nle

będzic nlcigł opłakiwać ich losu w owyl.l] micście. ktÓrc roz-
wesela bystrość rzeki (por. Ps 4.5, 5), kt rego ,,bralny nliłuje
Pan barclziej niz wszystkic przybytki .lakuba" (Ps 86. 2). bo-

wietn w tych przybytkach. chtlciaz niekiedy ciesz4 się ze
zwycięstw' to takze trudzą się w walcc i często naraza'i4 swe

o.'

Życie 
- 

w tlwcj zaś o.1czyź'nie nie będzic.juz' więce.j przeciw-
ności i sI-nutku' o czyln śpie watny: ,,W Tobie.jcst nlieszkanie
wszystkich wcsel4cych się'' (Ps 86. 7). A ll;.t illtlylll lniejscLl
tlapisitl-ltl: ,,Wcsele wiccznc rnieć będ4'' (Iz (l|,7). Wreszcit:,
jakze nlclzna by było piu.lliętac< o lliłosicrdzilt tatn, gdzic wy.
chwalać się bęclzie sprawicdliwość Boga saltlego./ [ tam tez,
gdzie Ilie będzic lrlic.jsca na tlędzę ani czasu 1c.| opłakiwania'
taln tez nie będzie Inogło zltistnieć uczLlc:ic littlści.


