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Przedmowa

To już prawie legenda, jaką powtarzamy o ks. Francisz-  
ku Sawickim z Pelplina, a mianowicie, że zażyczył  

sobie, by do trumny włożyć mu jego ulubioną książkę „Bóg 
jest miłością”.

Tego o Bogu ks. Sawicki nie powiedział pierwszy, dłu-
go przed nim stwierdził to św. Jan Apostoł. Powiedział to  
w takim oto kontekście (1 J 4,7-8):

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga,
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga, 
bo Bóg jest miłością.

Można o Bogu mówić, że jest Dobrem, Prawdą, że jest 
Pięknem, że jest Życiem. To też są określenia prawdziwe. 
Żadne z nich jednak nie jest w stanie wyczerpać całej rze-
czywistości Boga. Miłość jest o tyle pełniejszym zapisem 
Bożej tajemnicy, o ile więcej pozwala zrozumieć urządze-
nie świata, a więc dzieło stworzenia, ale jeszcze bardziej 
dzieło odkupienia, w którym, właśnie przez miłość, Bóg 
wypowiedział się najpełniej. Zobaczmy, jak to napisał  

Biskup Pelpliñski
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św. Jan w swojej Ewangelii: Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16). 
Boga nikt nigdy nie widział, a mógł Go zobaczyć dopiero 
w Jezusie Chrystusie, czyli pod postacią tej miłości, którą 
sam w sposób rzeczywisty i osobowy objawił światu.

Zamyślenie się nad tym to prawdziwa przygoda inte-
lektualna i duchowa. Ale czy można wyczerpać morze? 
Nie, nie można. Można jednak pytać o wiele spraw, a pró-
by odpowiedzi na te pytania obłaskawią morski żywioł.    
I Bóg staje się bliższy, im więcej z Nim rozmawiamy, 
nawet im częściej Go prosimy. Jezus postawił zarzut swo-
im uczniom, że do tej pory o nic Go nie prosili: proście,  
a otrzymacie, aby radość wasza była pełna (J 16,24).

Ksiądz Sawicki, uczony z Pomorskich Aten (tak właśnie 
w związku z nim mówił o Pelplinie prof. Stefan Swieżawski), 
pyta o wiele spraw, a więc i o terminologię miłości, o filozo-
fię miłości, o przymioty miłości. Pyta także o sprawy wciąż 
trudne, bodaj nierozwiązalne. Ale pytać o nie trzeba, żeby co 
najmniej zdać sobie sprawę z majestatu Miłości, z którą Bóg 
pozwala się utożsamiać, po prostu postawić znak równości 
pomiędzy sobą i miłością. Wiele z tych trudnych pytań, jak 
choćby pytanie o zło w świecie, o grzech i o cierpienie, zabrał 
ks. Franciszek Sawicki z sobą, na drugą stronę życia. Przezor-
nie zatem prosił, by jego dziełko włożyć mu do trumny. Pan 
sam dokończył tam najpiękniejszą pieśń jego życia, a jemu 
pozwolił już oglądać to, czego serce, choć do miłości stwo-
rzone, na ziemi nie zdołało pojąć (por. 1 Kor 2,9).

Inicjatywie przygotowania nowego wydania książ-
ki „Bóg jest miłością”, którego się podjął ks. kan. Jan 
Ostrowski z okazji 50-lecia śmierci ks. infułata Franciszka 
Sawickiego, serdecznie błogosławię. 

Pelplin, 2 września 2002.    † Jan Bernard Szlaga
L.dz. 945/02/K.Ord.          Biskup 
Pelpliński  
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Wielka myśl, że Bóg jest odwieczną miłością, nie po-
chodzi z filozofii, lecz z religii. Powstała nie z roz-

ważań rozumowych, lecz z przeżycia religijnego. Człowiek 
religijny wierzy, że Bóg jest dobry i wszystko co dobre od 
Niego pochodzi. Religia chrześcijańska po raz pierwszy 
wprost utożsamia Boga z miłością.

Dla filozofii Bóg jest bytem absolutnym i praprzyczyną 
wszechrzeczy. Rychło też filozofia dochodzi do wniosku, że 
porządek i celowość we wszechświecie wskazują na Rozum 
Boski (Logos Nous). Trudno zaś z mądrego, ale surowego 
porządku przyrody wyprowadzić wniosek, że Bóg jest 
miłością. Myśl ta długo pozostała obcą filozofii. Nierzadko 
filozofia wprost ją odrzuca jako niezgodną z prawdziwym 
pojęciem istoty Boskiej, i to albo dlatego, że przyjmuje się 
tylko Bóstwo nieosobowe, albo dlatego, że troska o rzeczy 
stworzone rzekomo wnosiłaby w życie Boskie coś z niedo-
skonałości świata. Powoli jednak pojęcie miłości odwiecz-
nej wtargnęło i do filozofii, która ostatecznie przyznaje, że 
najpiękniejsze i najwznioślejsze określenie istoty Boskiej 
zawarte jest właśnie w słowach: Bóg jest miłością.

Wstêp
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Myśl wielka i piękna! Ale wobec zagadkowych i strasz-
nych rzeczy, które dzieją się w przyrodzie i w życiu ludzkim, 
za dopuszczeniem Boskim lub wprost wskutek nieubłaga-
nego porządku Boskiego, zawsze nasuwały się poważne 
wątpliwości. Zło fizyczne i moralne zawsze dla ludzkości 
było zagadnieniem trudnym i męczącym. Pod wrażeniem 
tego zła człowiek nie tylko często wątpi o Opatrzności Bo-
skiej, lecz wprost Boga oskarża o brak litości. Klasyczny 
wyraz znalazły te żale w księdze Hioba, w pesymizmie 
Schopenhauera, w poezji Dostojewskiego, w goryczy Iwana 
Karamazowa, u Mickiewicza w słowach Konrada:

Kłamca, kto Ciebie nazwał Miłością.
Ty jesteś tylko Mądrością!,

a najboleśniej może w słowach, które w ostatniej rozpaczy 
więzień napisał na ścianie piwnicy: Gdzie jesteś, Boże!

Myśl więc piękna i wzniosła stała się dręczącym pro-
blemem, dziś spotęgowanym ponad wszelką miarę straszną 
tragedią naszego czasu.

Wielkiej tej myśli pragnę przy schyłku życia poświęcić 
tę pracę, by cośkolwiek wnikać w głębię ducha i serca 
Boskiego. Znany jezuita o. Lippert napisał dzieło pt. Der  
Mensch lob redet mit Gott, w którym jak Hiob, chociaż nie  
z goryczą Hioba, nadzwyczaj śmiało rozprawia z Bogiem, 
by, wypowiedziawszy wszystkie swe żale, ostatecznie 
rozumem się poddać i sercem samemu stać się więźniem 
Boskiej miłości. Bóg jest tak wielki, że cierpliwie znosi 
bolesne pytania i żale biednego stworzenia. Niech więc 
badania nasze sięgają jak najgłębiej, nie unikając żadnej 
trudności, chociaż z góry wiemy, że wyniki będą skromne 
i niedołężne wobec problemu, którego rozum ludzki nie 
rozwiąże.

Celem naszym jest oświetlenie i usprawiedliwienie 
Boskiej Opatrzności. Pierwszym przedmiotem zaś będzie 
istota miłości Boskiej, która zasadniczo różni się od miło-
ści ludzkiej. Na wstępie podamy zarys rozwoju tej myśli  
w religii i filozofii.
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1. Religie pogañskie

Naukowe badania wykazały, że nawet u ludów pierwot-
nych oprócz kultu duchów zachowała się wiara w Boga 
najwyższego, stwórcę wszechrzeczy, a w związku z tym 
wiara w Opatrzność Boską. Ludzie pierwotni wierzą, że 
Bóg jest dobry, i nazywają Go Ojcem.

Podobnie rzecz przedstawia się u ludów kulturalnych, 
np. w greckiej religii ludowej, chociaż pojęcie Opatrzności 
tu, jak wszędzie w pogaństwie, zniekształcone jest różnymi 
naleciałościami. Ponad bogami stoi ponure fatum, ciemne  
i tajemnicze przeznaczenie, wobec którego nawet bogowie 
są bezsilni. Bogowie sami ulegają wpływom osobistego 
upodobania lub obrazy, i znana jest „zazdrość bogów”  
wobec ludzi zbyt szczęśliwych. Jednak i tu Bóg najwyż-
szy zawsze czczony był jako Ojciec, i to ze szczególnym 
zaufaniem później w czasie hellenistycznym, kiedy in-
tensywniejsza religijność szukała zbawienia w misteriach 
wschodnich. Dobroć i litość uważane były tu za istotne 

Rozdzia³ I

Rozwój myœli 
o mi³oœci odwiecznej 

w religii i filozofii
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przymioty bóstwa. Poimandres oświadcza: Dobrze czynić 
jest właściwą zaletą istoty boskiej. A o Izydzie mówi Apu-
lejus: Ty zawsze jesteś hojna dla ludzi... Żaden dzień, żadna 
godzina nie przechodzi bez dobrodziejstw z twej strony1.

Jak szczera może być ufność w Bogu w religiach pogań-
skich, wynika z gorących modlitw, które się zachowały. Oto 
modlitwa pobożnej duszy w późniejszym buddyzmie, który 
jednak wskazuje już wpływ myśli chrześcijańskiej: Jestem 
biedny i grzeszny i sam sobie pomóc nie mogę. Całą moją 
nadzieją jest Amida Budda. Wierzę w niego jako bóstwo 
najwyższe. Dla grzechów i cierpień naszych Budda przyjął 
ciało ludzkie i przyszedł na ziemię, by nas odkupić2.

2. Religia ¿ydowska

W Starym Testamencie Bóg występuje w pierwszym 
rzędzie jako Pan świata, wszechpotężny Stwórca nieba  
i ziemi i Sędzia sprawiedliwy. Wobec niego odczuwa się 
lęk (misterium tremendum). Jednak nazywają Go Ojcem,  
a w późniejszych czasach nazywa się zwykle Boga wła-
śnie jako Ojca (Ps 26,10; 67,6; 88,27; Mdr 10,2; 14,3;  
Iz 63,16; 64,8; Jr 31,9). Chociaż na ogół to słowo jeszcze 
nie ma tej skuteczności, którą w nie włożył Chrystus, to 
jednak w Starym Testamencie spotykamy piękne i wzru-
szające określenie miłości Bożej, która jest większa od 
miłości matki: Jak orzeł, wywabiający ku lataniu orlęta swe  
i nad nimi latający, Bóg rozszerzył skrzydła swoje i wziął 
go (lud swój) i niósł go na ramionach swoich (Pwt 32,11). 

1 Por. H. Preisker, Die urchristliche Botschaft von der Liebe 
Gottes, Giessen 1930, s. 11.

2 Por. O. Karrer, Das Religiose in der Menschheit und das Chri-
stentum, Freiburg 1934.
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Słuchajcie mnie, domie Jakóbów, wy, których nosi żywot 
mój, których piastuje łono moje! Aż do starości ja ten sam, 
aż do sędziwości ja was nosić będę (Iz 46,3). Izali może 
zapomnieć niewiasta niemowlęcia swego, aby się nie zlito-
wała nad synem żywota swego? A choćby ona zapomniała, 
wszakże ja nie zapomnę ciebie (Iz 49,15). Miłością wieczną 
umiłowałem cię, dlatego przyciągnąłem cię, litując się 
(Jr 31,3). Przedmiotem Boskiej Opatrzności i miłości są 
wszystkie stworzenia. Księga Mądrości mówi bez zastrze-
żenia: Miłujesz wszystko, co jest, i nic nie masz w nienawiści 
z tego, coś uczynił... A jakżeby mogło co trwać, gdybyś był 
nie chciał? (Mdr 11,25).

Szczególną miłością kocha Bóg lud wybrany (Pwt 7,8; 
Jr 31,3; Oz 11; Ml 1,2), a w pierwszym rzędzie sprawiedli-
wych i pobożnych (Ps 1; Mdr 5,15; 7,38; 8,17). Grzeszni-
ków spotyka gniew Boży i kara sprawiedliwa. Mówi na- 
wet Pismo Święte, że Bóg grzeszników nienawidzi (Ps 5,7;  
Prz 6,16 nst.). Ale grzesznik nie jest bezwzględnie wyłą-
czony z miłości Bożej. Bóg nienawidzi grzesznika zatwar-
działego, a jest miłosierny dla grzesznika skruszonego. Już  
w Starym Testamencie mówi się o tym, że Bóg nie tylko 
przyjmuje łaskawie grzesznika proszącego o przebaczenie, 
lecz idzie za grzesznikiem, nawołując go do pokuty, i że 
miłosierdzie Boskie jest większe niż sprawiedliwość Boska 
(Ps 50; Iz 43,22 nst.; Iz 38,17; Ez 18,30; Mi 7,18 nst.; Jl 2,13).

3. Filozofia grecka

a. Opatrzność Boska. Filozofia  grecka, gdy mówi 
językiem popularnym, zwykle przejmuje z religii ludowej 
pojęcie Opatrzności jako dobrotliwej działalności Boga 
osobowego. Tak mówią Platon, Arystoteles (Ethica Nic. 
10,8), a szczególnie późniejsi stoicy (Seneka, Epiktet).
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Inaczej, gdy filozofowie mówią językiem naukowym. 
Uznając, że wszystko, co od Boga pochodzi, jest dobre, 
nie wnioskują stąd, że objawia się w tym dobroć osobowa. 
Bóg dla nich raczej jest istotą nieosobową. Tak przedstawia 
się u Platona boska idea dobra, u Arystotelesa, do pewnego 
stopnia przynajmniej, boski Nous, u stoików panteistycz-
ny boski Logos. Stąd opatrzność jest tylko wynikiem 
nieosobowego pierwiastka rozumowego działającego we 
wszechświecie.

b. Boski Eros. Nie trudno zatem zrozumieć, że po-
mimo wiary w opatrzność Boską myśl o miłości Bożej 
klasycznej filozofii greckiej jest obca i nawet wprost od-
rzucona jako niestosowna. Dowodem tego jest filozofia  
o boskim erosie, ta filozofia, która po raz pierwszy wyraźnie 
zastanawia się nad istotą miłości i rozważa, czy w Bogu 
o miłości może być mowa. 

Platon wprowadził to zagadnienie do filozofii, poświę-
cając mu dwa dialogi: Sympozjom i Fedrusa.

Miłość przedstawia się u Platona w postaci erosa. Czym 
jest eros? – pyta się Platon. Odpowiada: Eros jest miłością 
do piękna. Ta miłość wznosi się stopniowo z piękna zmy-
słowego przez piękno duszy do odwiecznej idei piękna, 
której słabym odblaskiem jest piękno stworzone. Przez to 
eros staje się tęsknotą za światłem idei boskich. 

Jako dążenie do tego, co jest piękne i wartościowe, eros 
jest wznoszeniem się ku wyżynom. Jest w nim coś boskie-
go, o ile prowadzi do rzeczy boskich. Ale jest dzieckiem 
ubóstwa, niedostatku, bo jest pragnieniem tego, czego nam 
brak. Z tego wynika, że eros zawsze jest miłością pożądli-
wą. Platon zna tylko tę miłość pożądliwą i nie zna miłości, 
która z własnej pełni innych obdarza, która nie dąży do dóbr 
wyższych, lecz zniża się ku temu, co jest niedoskonałe, by 
je udoskonalić. Ta miłość pożądliwa oczywiście Bogu jest 
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obca. Kto kocha, tęskni za czymś, czego nie ma. Kochamy 
tylko to, czego pragniemy, a nie mamy. Stąd bogowie w tym 
znaczeniu nie kochają, ponieważ nic im nie brak. Że Bóg 
jest miłością (erosem), ta myśl nie jest do pomyślenia dla 
Platona. Eros podług Platona nie jest bogiem, lecz istotą 
pośrednią pomiędzy Bogiem i człowiekiem, Eros jest synem 
ubóstwa (Penia) i ducha przedsiębiorczego (Poros), ubogi 
z urodzenia, ale dążący do rzeczy wzniosłych.

Arystoteles przejmuje od Platona pojęcie erosa i daje 
mu znaczenie kosmiczne. Podług Arystotelesa eros działa 
nie tylko w duszy, lecz w całym wszechświecie, także  
w świecie materialnym. Ponieważ cały proces światowy 
polega na stopniowym łączeniu się materii z coraz dosko-
nalszą formą, można powiedzieć, że działa w nim eros jako 
dążenie i wznoszenie się ku formie najdoskonalszej, którą 
jest Bóg. Bóg więc porusza wszystko, ale nie przez to, że 
sam działa, lecz przez to, że jako byt najwyższy wszystko 
przyciąga podobnie jak magnes. Bóg porusza i przyciąga 
jako przedmiot miłości. Eros jest więc siłą kosmiczną, ale 
Bóg sam nie jest erosem, lecz celem jego. Ta myśl odpowia-
da pojęciu Arystotelesa o istocie boskiej, jak ją przedstawia 
jego metafizyka. Podług tej metafizyki Bóg jako Rozum od-
wieczny jest kontemplacją tylko samego siebie. Myśli Jego 
i wola Jego nie są skierowane na zewnątrz, ponieważ Bóg 
niczego nie pożąda, a rzeczy stworzone nie są też godnym 
przedmiotem boskiego ducha. Tylko tam, gdzie nawiązuje 
do wierzeń religijnych, Arystoteles uznaje, że Bóg dba 
o wszystko i szczególnie o ludzi dobrych (Ethica 10,8).

Neoplatonizm, którego twórcą jest Plotyn, rozwija 
platońskie pojęcie erosu pod wpływem Arystotelesa, ale 
także myśli chrześcijańskich. Bóg neoplatoński jest jako 
dobro odwieczne bytem ponad wszystkim bytem. Z nad-
pełni boskiej powstaje wszystko drogą emanacji, stopniowo 
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zstępując do coraz niższych bytów aż do materii, podobnie 
jak światło się rozprasza, aż powoli gaśnie w ciemności. 
Wszystko pochodzi od Boga i wszystko wraca do Boga. Siłą 
zaś kosmiczną, poruszającą wszystko jest eros, podobnie 
jak u Arystotelesa.

Dwie myśli jednak wprowadza neoplatonizm, które 
zasadniczo zmieniają pojęcie erosa i stosunek jego do 
Boga. Platon i Arystoteles znają eros tylko jako dążność 
i ruch, który idzie w górę, w neoplatonizmie zaś eros idzie  
w dwojakim kierunku, jest to z jednej strony dążenie 
stworzeń do boskiego bytu, a z drugiej strony ruch, który 
od Boga prowadzi w dół do rzeczy stworzonych. Ten ruch 
drugi nie jest jednak w neoplatonizmie – przynajmniej  
z początku (u Plotyna) – łaskawym zniżeniem się boskiej 
miłości, lecz procesem kosmicznym w rodzaju promienio-
wania, nie jest w ogóle czynem boskim, lecz właściwie 
grzesznym odwróceniem się stworzeń od Boga. Znaczenie 
dodatnie ma tylko wejście w górę.

Druga myśl dotyczy stosunku samego Boga do erosu.  
W przeciwieństwie do Platona i Arystotelesa twierdzi Plotyn, 
że Bóg sam jest erosem, że Bóg nie jest tylko przedmiotem 
miłości, lecz sam jest miłością, mianowicie miłością samego 
siebie, gdyż kocha sam siebie jako piękno substancjonalne. 
W ten sposób eros sam zmienia swą istotę, z miłości pożą-
dliwej staje się aktem życzliwego upodobania.

Jeszcze wyraźniej późniejszy neoplatonizm (Proklus) 
– oczywiście pod wpływem chrześcijaństwa – łączy mi-
łość z istotą boską. Proklus twierdzi stanowczo, że miłość 
przysługuje i bogom, i w pierwszym rzędzie właśnie bo-
gom. Skąd by miała przyjść miłość do ludzi, gdyby nie była  
u bogów? Proklus uznaje też zniżenie się bytu boskiego, 
tak samo jak wzniesienie się do Boga, za dzieło erosa:  
Z góry zstępuje eros, z dziedziny duchowej, do kosmicznej 
i wszystko prowadzi do boskiego piękna.
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4. Nowy Testament
Agape i eros3

Religia chrześcijańska jest z istoty swej religią miłości. 
Chrześcijaństwo głosi, że Bóg jest miłością, a miłość Boga 
i bliźniego jest głównym przykazaniem i właściwie już 
pełnią życia moralno-religijnego.

W terminologii Nowego Testamentu miłość nazywa się 
Agape. Wyraz ten nie jest nowy, spotykamy go już w Sep-
tuagincie i u Filona, chociaż rzadko.

U synoptyków wyraz agape zachodzi tylko dwa razy  
(Mt 24,12; Łk 11,42). Myśl sama zaś stanowi, jak wia domo, 
główną treść kazania Chrystusowego. Ewangelia głosi nie-
skończoną miłość Boga do człowieka, nawet do człowieka 
grzesznego. Grzesznik jest szczególnym przedmiotem tej 
miłości. Grzesznika pokutującego Bóg łaskawie przyjmuje, 
a dumnego, sprawiedliwego Bóg nie uznaje. Zbawiciel sam 
zesłany jest nie do sprawiedliwych, lecz do grzeszników.

Wyraźniej występuje słowo i pojęcie agape u św. Pawła 
i u św. Jana.

Przez św. Pawła słowo agape staje się klasycznym wy-
razem przewodniej myśli chrześcijańskiej. Święty Paweł 
jeszcze nie utożsamia Boga z miłością, jak św. Jan, nie mówi 
jeszcze, że Bóg jest miłością, ale już go nazywa Bogiem 
miłości (2 Kor 13,11). W wielkim hymnie na cześć miłości 
(1 Kor 13) mowa jest przeważnie o miłości do bliźniego, 
ale ta miłość jest w ścisłym związku z miłością Boską. 
Apostoł głosi, jak Chrystus, nieskończoną miłość Boga do 

3 Por. A. Nygren, Eros und Agape, przekład ze szwedzkiego  
I/II, Gütersloh 1930/37. Dzieło to dostarcza dużo materiału histo-
rycznego, z którego korzystamy. Por. też H. Scholz, Eros und Ca-
ritas, Halle 1929; G. Kitteb, Theologisches Wörterbuch zum Neuen 
Testament, Stuttgart 1933, I, s. 20 nst.
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człowieka. Największym dowodem tej miłości jest, że Bóg 
pierwej nas umiłował, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, 
i Syn Boży dał życie za grzeszników (Rz 5,8; Ga 2,20;  
Ef 2,4; 5,2).

U św. Jana po raz pierwszy utożsamia się Boga wprost 
z miłością: Bóg jest miłością (1 J 4,8; 4,16). Uzasadnienie 
jest to samo, co u św. Pawła, bo w pierwszym rzędzie po-
wołuje się św. Jan również na dzieło odkupienia: Tak Bóg 
umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby 
ktokolwiek weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny 
(J 3,16; cfr 1 J 4,9). I tutaj więc podkreślona jest miłość 
Boga do grzeszników.

Słowa eros unika Pismo Święte. Ale religia chrześci-
jańska wprowadza nie tylko nowe słowo, lecz tym słowem  
także nowe pojęcie miłości. Zachodzi pytanie, na czym 
polega zasadnicza różnica pomiędzy erosem i agape. Nie 
polega na tym, że eros oznacza wyłącznie miłość zmysłową,  
a agape miłość nadzmysłową. Eros wulgarny jest zmysło-
wy, ale u Platona eros, przyjmując postać uduchowioną, 
staje się tęsknotą za bytem boskim i stąd najszlachetniej-
szym przeżyciem. Różnica polega na wewnętrznej istocie 
samej miłości. Agape jest nowym rodzajem nastawienia 
psychicznego. Zasadniczą różnicę określić można w ten 
sposób: Jest to, po pierwsze, różnica w kierunku miłości. 
Eros dąży wzwyż ku temu, co jest piękne i dobre. Ewan-
gelia wskazuje na inną miłość, która zniża się ku temu, 
który jest niedoskonały i biedny, by go wybawić i podnieść.  
M. Scheler pisze o tym zwrocie w kierunku miłości: Grecki 
aksjomat miłości, jakoby miłość była dążeniem niższego 
do wyższego, zostaje tu ostatecznie zbity. Odwrotnie: 
miłość właśnie w tym ma się okazać, że to, co szlachetne, 
zniża się i zstępuje ku nieszlachetnemu: zdrowy ku chore-
mu, bogaty ku ubogiemu, piękny ku brzydkiemu, a dobry  
i święty ku złym. Mesjasz zniża się do celników i grzesz-
ników. A wszystko to się dzieje bez obawy, że człowiek 
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się zuboży lub upodli – lecz raczej w przeświadczeniu, że 
zniżając się ku mniejszym, a zapominając o sobie, zyskuje 
on najwyższe dobro: staje się podobnym Bogu4. Taka jest 
miłość Boga do człowieka i odblaskiem tej miłości Boskiej 
ma być miłość bliźniego.

Agape, po drugie, nie jest miłością pożądliwą i ego-
istyczną jak eros. Święty Paweł o niej mówi: Miłość nie 
szuka swego (1 Kor 13,5). Agape jest miłością życzliwą, al-
truistyczną, darującą z własnej pełni (Nietzsche ją uwielbia 
jako schenkende Tugend). Agape jest stąd miłością twórczą, 
która niekoniecznie zakłada wartości już istniejące, lecz je 
stwarza, przetwarzając to, co jest niedoskonałe. Agape jest 
poza tym miłością spontaniczną (amor gratuitus), nieumo-
tywowaną koniecznie wartością przedmiotu, lecz własną 
dobrocią: Bóg ostatecznie człowieka nie kocha dlatego, że 
człowiek na to zasługuje, lecz dlatego, że Bóg jest miłością.

A. Nygren w wielkim swym dziele pt. Eros und Agape, 
silniej jeszcze podkreślając te różnice, przedstawia eros  
i agape jako dwa typy miłości bezwzględnie przeciwne, 
określając różnicę w ten sposób:

 Eros jest Agape jest 
 dążeniem wzwyż zniżeniem się
 drogą człowieka do Boga drogą Boga do człowieka
 tęsknotą i pożądaniem ofiarą
 własnym wysiłkiem łaską
 egocentryczny                                          altruistyczna
 motywowany wartością przedmiotu spontaniczna, tj. nie zakła-
  da, lecz tworzy wartości

Podług Nygrena agape w tym określeniu jest ewange-
licznym typem miłości, eros zaś typem pobożności helleni-
stycznej. Te dwa typy nie mają nic wspólnego. Eros oznacza, 

4 M. Scheler, Abhandlungen, Leipzig 1915, I, s. 120.
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że człowiek szuka zbawienia własnym wysiłkiem, agape 
zaś, że wszystko zawdzięczamy łaskawej miłości Boga. 
Nygren przyznaje, że typy te rzadko tak często występują 
jak u Platona i św. Pawła, że wcześnie już uwydatnia się 
dążenie do syntezy i ta synteza z erosem hellenistycznym 
była konieczną dla chrześcijaństwa, by stać się religią uni-
wersalną. Pomimo to synteza ta, podług Nygrena, jest znie-
kształceniem pierwotnego pojęcia ewangelicznego. Stąd 
nie ustały starania o przywrócenie pojęcia agapy w całej 
czystości. W tym kierunku idzie zasadnicza myśl Lutra, że 
usprawiedliwienie jest dziełem samej łaski, i znów czysto 
reformatorska teza współczesnej teologii dialektycznej (K. 
Barth), że prowadzi tylko droga od Boga do człowieka, 
a żadna droga od człowieka do Boga.

Ścisłe określenie tych dwóch typów miłości przez Ny-
grena i badania ich rozwoju w dziejach religii i filozofii 
jest cenne i ciekawe. Takie tłumaczenie pojęcia agapy jest 
jednak jednostronne, tak samo jak jednostronne było tłu-
maczenie św. Pawła przez Lutra. Pod pewnym względem 
eros i agape przedstawiają się rzeczywiście jako pojęcia 
sprzeczne. Zestawiliśmy te cechy, którymi się różnią. Były 
to cechy, które jako nowe i paradoksalne szczególną na 
się zwracają uwagę. Trzeba jednak uwzględnić, że pojęcie 
miłości w Nowym Testamencie zawiera także momenty 
spokrewnione z platońskim erosem. Synteza więc rozpoczyna 
się już w Nowym Testamencie i to nie tylko u św. Jana, jak 
Nygren przyznaje, lecz także u synoptyków i u św. Pawła. 
Synteza ta uzasadniona jest tym, że usprawiedliwienie nie 
dzieje się samą łaską bez współudziału też człowieka.

Zwracamy uwagę na następujące momenty: Miłość,  
o której się mówi w Nowym Testamencie, nie jest wy-
łącznie tylko łaskawym zniżeniem się, lecz idzie także 
w odwrotnym kierunku. Jest to nie tylko miłość Boga do 
człowieka, lecz także miłość człowieka do Boga. Takiej 
miłości żąda Zbawiciel, żąda i św. Paweł. Ta miłość chrze-
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ścijańska w sercu ludzkim jest wprawdzie nadprzyrodzo-
na, jest odpowiedzią na miłość Boga i przez Boga wlana  
w serce ludzkie, ale kierunek jej idzie w górę do Boga, 
podobnie jak eros Platona. A chociaż jest dziełem łaski,  
to jednak jest również aktem człowieka. Łaska zakłada  
w duszy usposobienie, do którego nawiązać może. Święty 
Paweł mówi wprawdzie, że człowiek usprawiedliwia się 
wiarą, bez uczynków, tj. łaską, nie własnym wysiłkiem, 
ale nie wyklucza przez to współudziału woli z łaską. Autor 
protestancki pisze o tym, prostując egzegezę Lutra: Wiara 
u św. Pawła przeciwstawia się uczynkom, których żąda 
prawo żydowskie, nie zaprzecza jednak św. Paweł, że wiara 
sama jest czynem ludzkim, lecz sam wprost mówi o dziele 
wiary i wysiłku miłości (1 Tes 1,3)5.

I miłość Boga samego nie jest wyłącznie, a nawet nie  
w pierwszym rzędzie, zniżeniem się do biednego stworze-
nia. Pierwszym przedmiotem tej miłości Boskiej jest Bóg 
sam, a miłość do stworzeń jest wynikiem tej miłości, którą 
miłuje Bóg sam siebie jako byt najdoskonalszy. Ta myśl, 
rozwinięta później w filozofii chrześcijańskiej, zachodzi już 
u św. Jana, który o tym mówi, że Ojciec miłością odwieczną 
miłuje Syna i miłość ta od Syna przechodzi na uczniów 
jego (J 3,25; 5,20; 15,9; 17,24). Mogła tu nawiązać myśl 
neoplatońską, że Bóg jest erosem, który kocha sam siebie.

Wynika stąd, że miłość Boska ostatecznie jednak mo-
tywowana jest wartością, bo pierwszym jej przedmiotem 
jest dobro najwyższe. W stosunku do człowieka miłość 
Boga nie uzależnia się od wartości człowieka o tyle, że nie 
wyklucza nawet największego grzesznika. Z drugiej strony 
jednak i miłość Boga do stworzeń uwzględnia wartość 
przedmiotu. Bóg miłuje człowieka więcej niż stworzenia 

5 W. Mundle, Der Glaubenbegriff des Paulus, Leipzig 1932, 
s. 101.
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nierozumne i to dlatego, że dusza jego ma wartość nie-
zrównaną. Ze względu na tę duszę nieśmiertelną miłuje 
Bóg i grzesznika. Grzesznikom samym okazuje miłość 
nie bez względu na ich zachowanie. Przebacza grzechy 
największe, ale warunkiem przebaczenia jest żal prawdzi-
wy. Nawrócenie grzesznika jest dziełem łaski, ale również 
aktem wolnej woli. Bóg uwzględnia także, ile w grzechu 
jest własnej winy. Święty Paweł, podkreślając, że Bóg 
go powołał, pomimo że prześladował Kościół, podno- 
si, że nie wiedząc co czynił w niewierności (1 Tm 1,13).  
– Poza tym Bóg w stosunku do grzesznika nie jest tylko 
łaską i dobrocią, lecz także sędzią sprawiedliwym. Bóg nie 
przestaje być w Nowym Testamencie mysterium tremen-
dum. – Nie mówi też ewangelista, że Chrystus grzeszników 
bezwzględnie więcej kocha, niż sprawiedliwych. Dusze 
prawdziwie pobożne i sprawiedliwe jak apostołów, Łazarza, 
Marię i Martę obdarza szczególną przyjaźnią, wspomina 
też o tym, że Ojciec szczególnie kocha tych, którzy Syna 
miłują (J 16,27). Jeżeli Jezus mówi, że ze słany jest nie dla 
sprawiedliwych, lecz dla grzeszników, uzasadnia to nie 
większą miłością, lecz tym, że więcej potrzebują lekarza, 
a jeżeli faryzeusz nie uzyska łaski, to dlatego, że dumnie 
sam siebie uważa za sprawiedliwego.

5. Greccy Ojcowie Koœcio³a

Ojcowie Kościoła, przyjmując pojęcie miłości No - 
wego Testamentu chętnie z tym łączą platońską filozofię  
i w związku z tym rozważają stosunek platońskiego i chrze-
ścijańskiego pojęcia miłości, tj. problemu: eros – agape. 
Wynikiem tego jest mniej lub więcej ścisła synteza.

Wpływ Platona silny jest szczególnie w szkole alek-
sandryjskiej, a miarodajnym staje się w pierwszym rzędzie 
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Orygines. W rozprawie z Celsusem, który chrześcijańską 
naukę o Zbawicielu zwalcza zarzutem, że Bóg nie może się 
do tego stopnia obniżyć, odpowiada Orygines, że Celsus 
zna tylko miłość, która szuka własnego szczęścia, i nie zna 
miłości ofiarnej. Broniąc chrześcijańskiej miłości, Orygines 
uznaje jednak także prawo i wartość erosu. Wzniesienie 
się do Boga w myśl platońskiego erosu jest prawdziwą 
drogą do zbawienia duszy, ale ta droga umożliwiona 
jest dopiero przez to, że Bóg się zniża do naszej słabości  
i nas do siebie podnosi. Boska agape jest warunkiem zba-
wiennego erosu. Oto synteza przez Oryginesa wprowadzona 
do teologii chrześcijańskiej.

W komentarzu do Pieśni nad pieśniami Orygines jesz-
cze wyraźniej się wypowiada o zagadnieniu zawartym  
w pojęciach i słowach: eros-agape. Wypowiada się w ten 
sposób: Pismo Święte unika wyrazu eros, ponieważ nasuwa 
myśl o miłości zmysłowej. Eros zaś duchowy, niebieski jest 
rzeczą wzniosłą. O ile oznacza miłość czystą i duchową, 
można by używać słowa eros tak samo, jak agape. Można 
by nawet powiedzieć: Bóg jest erosem.

W duchu neoplatońskim przeprowadza tę syntezę Dio-
nizy Areopagita. Łączy on tę syntezę właśnie w pojęciu 
erosu, uważając, że słowo eros jest nie tylko równowar-
tościowe, lecz nawet więcej odpowiada Bogu, niż słowo 
agape. Nawiązując do Proklusa, stosunek Boga do świata 
tak przedstawia: Bóg jest erosem, bo jest substancjalnym 
dobrem i pięknem, które kocha samo siebie. Ale eros jest  
z istoty swej ekstatycznym, tj. nie zostaje w sobie, lecz 
wychodzi z siebie, odnosząc się do dobra, które ukochał. 
W ten sposób z nadpełni boskiego bytu wypływa dobroć 
boskiego erosu, zniżając się do rzeczy stworzonych. Wszyst-
ko pochodzi od Boga i pod wpływem erosu do Boga wraca. 
Oto koło boskiej miłości.
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6. Œwiêty Augustyn 
Filozofia caritasu

Święty Augustyn jest filozofem chrześcijańskiej miłości, 
miarodajnym dla wszystkich wieków następnych. Od cza-
sów Augustyna zawsze, gdy chodziło o to, jak istotę miłości 
chrześcijańskiej wyrazić, czyniono to w kategoriach przez 
niego stworzonych. Nawet zabarwienie sposobu wyrażania 
się pochodzi w znacznej mierze od niego. To nawet przez 
reformację zasadniczo się nie zmieniło6.

Wyrazem pojęcia chrześcijańskiej miłości u Augustyna 
jest caritas. Słowa greckie eros i agape nie zachodzą oczy-
wiście w literaturze łacińskiej, ale pojęcia i motywy w nich 
zawarte żyją nadal, a caritas jest ich syntezą. Myśl Nowego 
Testamentu, że miłość jest ośrodkiem życia moralno-reli-
gijnego, w sposób genialny przeprowadza.

Badając istotę miłości, św. Augustyn podobnie jak 
Platon stwierdza, że miłość jest pożądaniem dobra, które 
uszczęśliwia, że wszelka miłość ludzka stąd jest miłością 
pożądliwą. To dobro, na które miłość jest skierowana, musi 
być dobrem dla nas (bonum nobis), bo inne dobro nas nie 
przyciąga. Ponieważ wszyscy ludzie popędem naturalnym 
pragną szczęścia, nie ma człowieka bez miłości (nemo est, 
qui non amat, Sermo 34, c.1).

Należy jednak odróżniać prawdziwą i błędną miłość. 
Miłość skierowaną wzwyż do Boga i dóbr wiecznych, 
nazywamy caritas, miłość skierowaną na rzeczy niskie 
i doczesne nazywamy pożądliwością (cupiditas seu amor 

6 Nygren, Eros und Agape, II, s. 257.
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mundi). Jedynie prawdziwą miłością jest caritas, gdyż pro-
wadzi do dobra najwyższego, źródła prawdziwego spokoju 
i szczęścia. Pożądliwość zaś chyli człowieka do ziemi, 
przez nią człowiek staje się curvatus, pochylony, skrzy-
wiony. Caritas to miłość uporządkowana (amor ordinatus), 
cupiditas to miłość nieuporządkowana (amor inordinatus). 
Ostatecznie należy wszystko, i samego siebie, miłować  
w Bogu.

Bóg to również caritas. Pierwszym przedmiotem tej 
miłości boskiej jest Bóg sam. Bóg kocha koniecznie sam 
siebie, jako dobro najwyższe. Poza tym kocha i rzeczy 
stworzone, szczególnie człowieka. Ta miłość Boska nie 
jest pożądliwa jak miłość ludzka, ponieważ nie pochodzi 
z jakiejś potrzeby, lecz z nadmiaru bogactwa, z dobroci 
i miłosierdzia. Miłość ludzka to amor ex miseria, miłość 
Boska to amor ex misericordia et ubertate beneficentiae. 
Ta miłość litościwa umożliwia zbawienie duszy. Zniżając 
się do człowieka, Bóg go podnosi do siebie. Z miłości 
Bóg staje się człowiekiem, żeby człowiek stał się Bogiem 
(Sermo 344,1).

Taka jest synteza św. Augustyna. Przypomina syntezę 
Oryginesa. Początkiem jest boska agape, a przez nią zapala 
się eros boski w duszy.

7. Filozofia i teologia  
œrednich wieków

Scholastyka średniowieczna, nawiązując do św. Augu-
styna, stara się pojęcie miłości zgłębić i ściślej określić. 
Nowym przedmiotem rozważań jest problem miłości 
życzliwej.

Wspomnieć tu należy o piśmie św. Bernarda De dili-
gendo Deo.
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Ryszard de St. Victor wyprowadza z istoty miłości 
tajemnicę Trójcy Przenajświętszej takim uzasadnieniem: 
Bóg najwyższą miłością kochać może tylko osobę, która 
tego jest godna, tj. osobę Boską; stąd miłość w Bogu samym 
zakłada istnienie kilku osób Boskich.

Największe znaczenie ma i w tej dziedzinie św. Tomasz. 
Napisał osobny traktat De caritate, ale także w innych 
dziełach często się zwraca do tego zagadnienia. Od św. 
Augustyna przejmuje św. Tomasz definicję, że miłość jest 
pożądaniem dobra, i zasadę, że miłość pożąda zawsze wła-
snego dobra. By pogodzić z tym słowo św. Pawła, że miłość 
chrześcijańska nie szuka swego, św. Tomasz wprowadza za 
Arystotelesem drugą definicję: miłość polega na tym, że 
innemu dobrze życzymy (amare est velle alicui bonum). 
Na tej podstawie należy odróżniać dwa rodzaje miłości: 
miłość pożądliwą i miłość życzliwą (amor benevolentiae 
seu amicitae). Święty Tomasz uważa, że życzliwa miłość 
przyjaźni nie jest sprzeczna z twierdzeniem św. Augustyna, 
że miłość zawsze pożąda własnego dobra, ponieważ podług 
samego Arystotelesa i miłość przyjaźni ostatecznie wyłania 
się z miłości własnej, gdyż przyjaciel od nas zależy (dum 
amat amicum, amat, quod sibi bonum, c. Gent. IV, 17). 
Z myślą św. Tomasza bliżej się zapoznamy, gdy systema-
tycznie sami zajmiemy się problemem miłości Boskiej.

W ślad za św. Tomaszem idzie w teologii Dante. Mówi  
o odwiecznej miłości, która się zlitowała nad ludzkością, 
więc o Boskiej agape św. Pawła i Jana. Ale wyraźny jest  
u niego też wpływ pojęcia erosu jako pierwiastka kosmicz-
nego. Dowodem tego są słowa, którymi kończy Boską Ko-
medię, o miłości, która porusza słońce i gwiazdy: L’ amur, 
che mouve il sole e l’ altre stelle (Par. 33).
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8. Filozofia i teologia 
nowszych czasów

Filozofia nowożytna, o ile nie jest wyraźnie chrześci-
jańska, na ogół nie uznaje Boga jako odwiecznej miłości,  
a dosyć często tę myśl wprost zwalcza jako błędną.

Pierwszym powodem tego jest problem zła, które tak 
trudno pogodzić z dobrocią Boską. Pesymizm wyprowadza 
stąd wniosek, że Boga nie ma, a dualizm wnioskuje, że 
przyczyna wszechmocy zawiera w sobie jakiś pierwiastek 
ciemny.

Drugim dowodem jest to, że filozofia nowożytna rozwija 
się coraz więcej w kierunku jednostronnego racjonali-
zmu. Istotę Boską określa się pojęciem czystego Rozumu, 
a wszechświat jako wyraz Boskich idei. O miłości, która za-
wsze zawiera coś irracjonalnego, mniej się mówi, a wprost 
paradoksalną staje się nauka o miłości Boskiego Zbawiciela.

Trzecim powodem jest wpływ panteizmu. Kartezjusz, 
Leibniz, Kant byli jeszcze teistami. Spinoza był w XVII 
wieku jako panteista zjawiskiem niesamowitym. Uchodził 
wprost za ateistę. W okresie zaś pokantowskim dominuje 
panteizm. Bóg staje się bytem nieosobowym, który jest 
logosem, ale miłości nie zna. U Spinozy dla człowieka amor 
Dei intellectualis jest najwyższą cnotą. Bóg sam zaś nie 
zna miłości właśnie dlatego, że jest Bogiem, on może być 
tylko przedmiotem miłości, jak u Arystotelesa. U Hegla ma- 
my jak w neoplatonizmie ruch kołowy od Boga do świata  
i stąd znów do Boga, ale chodzi tu tylko o proces kosmiczny  
i logiczny, a nie o miłość.

Reakcją przeciw racjonalizmowi był romantyzm, któ-
ry pierwszeństwo przyznaje uczuciu, a w związku z tym 
wskrzesza filozofię erosu. Na wzmiankę zasługuje F. Ba-
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ader (żył w Monachium, zm. 1841), wpływowy teozof. 
Baader nie tylko uzasadnia znaczenie uduchowionej miłości 
dla duszy ludzkiej, lecz także Boga uwielbia jako miłość 
istotną, w przeciwieństwie do czysto racjonalnego pojęcia 
Boga w moralizmie kantowskim. Bóg musi być amor sui, bo 
w przeciwnym razie byłby negacją samego siebie, a stwo-
rzenie świata jest wynikiem tej właśnie miłości7.

Z nowszych filozofów szczególnie M. Scheler głębo-
ko uzasadnia i przeprowadza myśl, że Bóg jest miłością. 
Zastrzeżenie mamy tylko co do tego, że pryzmat miłości  
w życiu duchowym przesadnie tłumaczy. Zwykle mówimy 
o Bogu, że jest najwyższym dobrem, które samo siebie 
kocha. Podług Schelera zaś sam akt miłości przedstawia 
wartość najwyższą właśnie przez to, że jest nieskończo-
nym aktem miłości. Miłością zaś jest Bóg dlatego, że jest 
absolutną, nieskończoną osobą. Najgłębszą bowiem istotą 
osoby jest miłość, która podług Schelera uprzedza akty po-
znania i chcenia, i jest ich podłożem. Stąd Bóg, jako osoba 
nieskończona, jest miłością uosobioną.

Nowoczesna filozofia katolicka, względnie chrze-
ścijańska rozwija pojęcia miłości Boskiej w myśl św.św. 
Augustyna i Tomasza.

Specjalną postać ta myśl przyjmuje w chrześcijańskiej 
teozofii wschodniej. Znany jest na Zachodzie szczególnie 
filozof rosyjski N. Bardjajew. Dzieło odkupienia tłu-
maczy Bardjajew jako misterium tragicznego cierpienia 
przeżytego przez Boga, i to nie tylko w przyjętej naturze 
ludzkiej, lecz w samej naturze Boskiej8. Dzieło odkupienia 
jest dramatem Boskiej miłości. Bóg jest miłością i pragnie 

7 Por. I. Sauter, Baader und Kant, Jena 1928.
8 N. Bardjajew, Der Sinn der Geschichte, tłum. niem. Darm- 

stadt 1925, s. 79.



27

też być miłowanym. Stworzył więc człowieka, który mógł  
i miał Go miłować. Dał mu wolną wolę, ponieważ miłość 
miała być aktem wolnym. Człowiek zgrzeszył. Co przez 
to działo się na ziemi, jest tylko dalszym ciągiem tego, co 
działo się w niebie. Tragika dziejów ludzkości wskazuje na 
ciemne głębie w samej istocie Boskiej, z których dopiero 
rodzi się Bóg światłości, jak to twierdził już teozof Jakób 
Boehme, a za nim F. Baader i Schelling. Bóg nie jest istotą 
czysto racjonalną bez wewnętrznych konfliktów. Bogu 
cierpienie nie jest obce. Nie jest to niedoskonałością, lecz 
właśnie zaletą i dowodem nieskończonej miłości, że Bóg 
cierpi razem z człowiekiem.

Z tą myślą o Bogu cierpiącym ze stworzeniami spo-
tykamy się częściej w filozofii współczesnej, i to zwykle  
w postaci panteistycznej, ponieważ panteizm utożsamia 
istotę wszechświata z istotą Boską.

Podamy kilka przykładów. Ed. Hartmann, znany pe-
symista, pisze: Proces światowy jest drogą pasyjną wcie-
lonego Boga9. Psycholog Stumpf w tym właśnie widzi 
zaletę panteizmu, albowiem, że Bóg w nas i z nami cierpi 
i walczy, dużo ludzi odczuwa jako najgłębszą pociechę10.  
U Romaina Rollanda Bóg przemawia do Jana Krzysztofa: 
Ja jestem życiem zmagającym się z nicością... Myślisz, że 
ja nie cierpię także? Od lat tysięcy czyha na mnie śmierć, 
potok życia to krew moja. Hiszpański filozof, Unamuno, 
utożsamiając Boga z duszą wszechświata, pisze: Bóg 
cierpi we wszystkim... a my wszyscy cierpimy w Bogu (...). 
Prawda o Bogu cierpiącym, tak niesłychana dla wielu, 
jest objawieniem najgłębszej tajemnicy bytu, objawieniem 

  9 Das sittliche Bewusstsein, s. 688.
10 Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, V. Lipsk 

1924, s. 256.
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przez Syna zesłanego celem naszego odkupienia przez mękę  
i śmierć. Było to objawienie o boskości cierpienia, ponieważ 
boski jest ten tylko, który cierpi11.

Tak odżyła w nowożytnej filozofii, w postaci pante-
istycznej, największa tajemnica o Boskiej miłości.

11 Das tragische Lebensgefühl, wyd. niem., s. 254.
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1. Pojêcie i istota mi³oœci

Miłość, chociaż jest przeżyciem każdemu znanym, za-
wiera jednak w sobie coś tajemniczego, bo nie jest aktem 
czysto rozumowo uzasadnionym. Na czym więc polega jej 
istota? Jakie jest pojęcie miłości? Miłość jest przeżyciem 
złożonym z kilku aktów uczucia i woli, względnie odpo-
wiednich trwałych dyspozycji duszy.

Pierwszym aktem jest upodobanie, bo miłość od tego się 
rozpoczyna, że nam się coś podoba. To upodobanie tłuma-
czy się tym, że jakieś dobro jest przystosowane do naszego 
pożądania lub naszych skłonności. Stąd pierwsza definicja 
miłości św. Tomasza: Ipsa aptitudo sive proportio appetitus 
ad bonum est amor, qui nihil aliud est quam complacentia 
boni (S. Th. I, II qu. 25a 2 et qu. 26, a.1).

Z tym łączy się jako pierwiastek drugi: skłonność, po-
ciąg duszy do tego dobra, które budzi upodobanie. Świę-ty 
Tomasz mówi o tym: Complacet sibi in illo et adhaeret et 
quasi fixum in eo et tunc dicitur amare ipsum (III Sent. 

Rozdzia³ II

Filozofia mi³oœci
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el. 27 qu.1a.1). Tworzy się przez to złączenie uczuciowe 
(unio cecundum affectum): Importat quandam unionem 
secundum affectum amantis ad amatum; in quantum scilicet 
amat, aestimat amatum quodammodo unum sibi vel ad se 
pertinens et sic movetur in ipsum (S. Th. II, II, qu. 27a. 2). 
Ten pociąg duszy (motus amoris) i to złączenie uczuciowe 
jest, jak słusznie zauważa św. Tomasz, najwięcej istotnym 
momentem miłości. Tym aktom uczuciowym towarzyszą 
jako akty woli: pragnienie posiadania przedmiotu ukocha-
nego (amor est inclinatio ad bonum, appetitus boni), a po 
drugie życzliwość (benevolentia).

Ze względu na tę życzliwość daje św. Tomasz, nawią-
zując do Arystotelesa, definicję miłości: miłować znaczy 
komuś dobrze życzyć (velle alicui bonum). Podkreśla 
jednak św. Tomasz, że ta życzliwość właściwie nie stanowi 
istoty miłości, lecz jest raczej skutkiem miłości, i że chłodna 
życzliwość bez serdecznego afektu nie jest jeszcze miło-
ścią: Amor differt a benevolentia, importat enim quandam 
unionem secundum affectum amantis ad amatum. Sed be-
nevolentia est simplex actus voluntatis, quo volumus alicui 
bonum, etiam non praesupposita praedicta unione affectus 
(S. Th. II,II, qu. 27a. 2).

2. Mi³oœæ po¿¹dliwa i ¿yczliwa 
Eros i agape

W stosunku do aktów woli odróżnia się dwa rodzaje 
miłości: miłość pożądliwą (amor concupiscientiae, eros 
Platona), którą kochamy coś dlatego, że jest dobrem dla 
nas (bonum nobis) i miłość życzliwą (amor benevolentiae, 
agape św. Pawła, która nie szuka swego), przez którą ko-
chamy coś dlatego, że jest dobrem samo w sobie (bonum 
in se), i dobrze mu życzymy.
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Święty Tomasz tłumaczy stan rzeczy cośkolwiek inaczej. 
Nie odróżnia podług motywu dwóch rodzajów miłości, lecz 
odróżnia w każdej miłości dwa odpowiednie momenty. 
Jeżeli wychodzimy z definicji, że kochać znaczy tyle co 
komuś dobrze życzyć (velle alicui bonum), to każda mi-
łość jest pożądliwa w stosunku do dobra, którego pożąda, 
a życzliwa w stosunku do tego, któremu dobrze życzymy: 
Motus amoris in duo tendit, in bonum, quod quis alicui vult, 
vel alii, et in illud, cui vult bonum. Ad illud... habetur amor 
concupiscien tiae, ad illud autem, cui aliquis vult bonum, 
habetur amor amicitiae (S. Th. I, II, qu. 26a. 4).

Pożądliwość więc podług św. Tomasza należy pod 
pewnym względem do każdej miłości, ale więcej istotna 
jest życzliwość, i ona dopiero zasługuje na miano miłości. 
Pożądanie stosowniej nazywamy pragnieniem (desidera-
re), niż miłością. Quamquam utrumque (cui et quod) amari 
dicitur, tamen illud vere amatur, cui aliquid bonum optat, 
bonum vero, quod quis optat alicui, quasi per accidens 
dicitur amor, prout ex consequenti sub actu amoris cadit 
(De perf. vitae spir. c.13; 1 Gent. I,91)12.

Jeżeli, jak dziś zwykle, miłość pożądliwą i życzliwą 
odróżniamy podług motywu jako dwa gatunki, to również 
trzeba powiedzieć, że jedna i druga sama w sobie jest dobra 
i konieczna, chociaż życzliwa jest szlachetniejsza.

Miłość pożądliwa (eros) jest dobra, o ile się odnosi do 
rzeczy wartościowych i stąd duszę uszlachetnia. Jest także 
konieczna, gdyż ona tylko prowadzi do doskonałości, któ-
ra jest celem życia. To dążenie wzwyż dostarcza nam też 
dopiero tych dóbr, z których życzliwie udzielać możemy 
drugim. Słusznie więc mówi św. Augustyn: Kochajcie, ale 
rozważcie, co kochacie! Kochać należy dobra prawdziwe, 
szczególnie dobra duchowe i wieczne, najwięcej zaś Boga. 

12 Por. P. Philippe, Le rôle de l’amitié dans la vie chrétienne selon 
St. Thomas, Rome 1938.
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I Boga należy kochać nie tylko jako bonum in se, lecz także 
jako bonum nobis, bo On jest rzeczywiście i ma być dla nas 
najwyższą wartością.

Podług św. Augustyna, jak wiemy, możemy w ogóle 
coś tylko kochać, o ile jest bonum nobis, dobrem dla nas. 
Psychologia to potwierdza. Mogę chcieć i pożądać tylko 
tego, co mi daje jakieś zadowolenie, a zadowolenie daje 
tylko to, co jest dobrem dla mnie. W każdej miłości jest 
zatem ostatecznie zawsze jakiś moment miłości własnej. 
Własnego ja w tym zupełnie przekreślić nie można. To 
nie jest równoznaczne z egoizmem, który wyłącznie albo  
w pierwszym rzędzie szuka wszędzie własnej korzyści. Mi-
łość może być ofiarną, może poświęcić nawet własne życie 
dla kogo innego, albo jakiejś sprawy. Ale człowiek jest do 
tego zdolny, jeżeli ta ofiara daje mu jakieś zadowolenie. 
To zadowolenie nie potrzebuje być właściwym motywem 
ofiarności. Matka np., która daje życie za dziecko, nie myśli 
przy tym o sobie, lecz o dziecku, ale nie byłaby zdolna do 
tej ofiary, gdyby życie dziecka nie było jej drogie.

Szlachetniejsza jednak niż miłość pożądliwa jest mi-
łość życzliwa. Ona więcej odpowiada istocie miłości, 
która z naturalnego popędu pragnie udzielać się innym. 
Ona rozsadza ciasne ramy własnego ja, rozszerza duszę. 
Ona równocześnie jest dowodem szlachetnego i bogatego 
serca. Ona tworzy nowe życie przez to, co ze swego daje,  
i przez to, że dobrocią swą budzi dobroć w sercu innych.

3. Przedmiot mi³oœci

Przedmiotem miłości może być tylko to, co jest pod 
jakimś względem wartościowe, co przedstawia się jako 
dobro. Może to być dobro samo w sobie uczciwe (bonum 
honestum) np. dobro moralne, albo dobro pożyteczne (utile), 
albo przyjemne (delectabile). Przedmiotem miłości może 
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być także zło fizyczne lub moralne, o ile przedstawia się jako 
dobro. Można być przywiązanym do grzechu, o ile sprawia 
przyjemność albo wynika z niego jakaś korzyść, można pra-
gnąć i śmierci, o ile jest wybawieniem od cierpień. Można 
kochać grzesznika ze względu na naturalne jego zalety, albo 
ze względu na to, że ma duszę nieśmiertelną, która może 
być zbawiona.

Była już mowa o tym, że to dobro, które ma być przed-
miotem miłości, musi być dobrem dla nas (bonum nobis). 
Stąd także miłość bliźniego musi mieć jakąś łączność 
z miłością własną. Można miłować bliźniego tylko dlate-
go, że rzeczywiście w jaki bądź sposób jest nam bliskim, 
choćby przez to, że posiada tę samą naturę ludzką co my. 
Im bliższy jest stosunek, tym większy jest naturalny popęd 
do miłości, np. jeżeli ktoś należy do tego samego narodu, 
do tej samej rodziny.

4. Mi³oœæ zmys³owa i duchowa

Ze względu na przedmiot odróżniamy miłość zmysłową 
i duchową. Zachodzi pytanie, czy te dwa rodzaje miłości 
różnią się tylko przedmiotem, czy również jako akty psy-
chiczne.

Zagadnienie to łączy się z kwestią, w jakim znaczeniu 
w ogóle wolno mówić o uczuciach duchowych. Rzecz 
oczywista, że istnieją uczucia duchowe w tym znaczeniu, 
że powodem uczucia mogą być przedmioty nadzmysłowe. 
Kwestią zaś sporną jest, czy należy przyjąć uczucia ducho-
we i w tym znaczeniu, że jako uczucia same w sobie mają 
także charakter duchowy, tj. że są funkcją duchową.

Jedni, pomiędzy nimi poważni scholastycy, zaprzeczają, 
twierdząc, że chociaż przedmiot jest nadzmysłowy, to jed-
nak afekt jako taki zawsze jest reakcją duszy zmysłowej. 
Duch czysty zatem nie znałby poruszenia uczuciowego, 
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lecz tylko akty poznania i woli. W tym wypadku i miłość 
byłaby dla niego tylko czystym aktem woli, byłaby więc 
tylko życzliwością (velle alicui bonum).

Inni, i zdaje się słusznie, uznają uczucia duchowe w ści-
słym znaczeniu. Racje są następujace: 1. Są uczucia, jak żal  
i wdzięczność, które same w sobie, z istoty swej nie są 
zmysłowe, lecz duchowe. 2. Gdyby pierwsza teoria była 
prawdziwa, duchy czyste i dusze po śmierci ciała pozba-
wione by były uczuć najszlachetniejszych, pozbawione też 
uczucia szczęścia13. Rzecz oczywista tylko, że nie znają 
poruszenia cielesnego, towarzyszącego afektom.

5. Logos i eros

a. Stosunek miłości do poznania. Podług zwykłego po-
glądu miłość zależna jest od poznania przedmiotu i wartości 
jego. Podług Schelera zaś miłość jest aktem fundamental-
nym, który tworzy pierwszą łączność z przedmiotem i przez 
to jest podłożem wszelkiego poznania. Tyle w tym prawdy, 
że miłość, chociaż zawsze zakłada jakiś akt poznania (nihil 
volitum, nisi praecognitum), nie jest uzasadniona wyłącz-
nie poznaniem rozumowym. Może być ktoś dotknięty 
wartością przedmiotu drogą intuicji lub bezpośredniego 
przeżycia. Wiadomo też, że stopień miłości, np. miłości 
Boga, może być większy, niż stopień rozumowego pozna-
nia. Święty Tomasz tłumaczy to zagadkowe zjawisko w ten 
sposób: Rozum analizuje, co jest złączone, i bada wszystko 
szczegółowo. Miłość zaś bierze przedmiot swój tak, jak się 
przestawia w nierozłożonej całości. Miłość może stąd przejąć 
się żywo wartością, która rozum niedoskonale tylko poznaje 
(S. Th. I, II, qu. 27, a. 2, ad. 3. De caritate a. 4, ad. 4).

13 Por. P. Siwek, Psychologia metaphysica, Romae 1939, p. 334. 
A. Willwoll, Seele und Geist, Freiburg 1938, s. 125.
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Zasadniczo więc miłość zależna jest od poznania i po-
znanie to wpływa także na jakość i stopień miłości. Z drugiej 
strony zaś miłość jest warunkiem i drogą do głębszego 
poznania przedmiotu. Miłość namiętnościowa wprawdzie 
zaślepia, tak iż nie widzi oczywistych nawet błędów i sła-
bości ukochanej osoby. Miłość czysta zaś otwiera oczy 
i odkrywa głębie ukryte dla oczu obojętnych. Słusznie pisze 
św. Augustyn: Nie można kochać, czego się w ogóle nie 
zna. Gdy zaś kochamy, co częściowo poznajemy, to miłość 
sprawia, że to, co kochamy, lepiej i pełniej poznajemy (In 
loo. Ev. tr. 96,4).

b. Rozum normą miłości. Jeżeli miłość podlega wpły-
wom poznania rozumowego, zachodzi pytanie, czy rozum 
powinien być moralną normą miłości, czy też miłość, 
a przynajmniej miłość życzliwa, słusznie się uniezależnia 
od względów rozumowych. Twierdzi się, jak wspomniano, 
że właśnie miłość najszlachetniejsza, miłość chrześcijańska, 
jest zupełnie spontaniczna, nie kierując się względami na 
zasługi i wartość osoby.

Odpowiadamy: Miłość pożądliwa, jak wiadomo, często 
nie kieruje się rozumem i przez to może stać się miłością 
niedozwoloną. Wielka miłość życzliwa zawiera pierwiastek 
irracjonalny, o ile dobrocią swą przechodzi zwykłe pojęcia, 
nie kierując się tylko sprawiedliwością i godnością tego, 
którego miłuje. Może być w tym wielka jej zaleta. Ale 
działanie i tej miłości nie powinno być sprzeczne z moral-
nym prawem rozumu, nie powinno więc dóbr wyższych 
poświęcać dla niższych, nie powinno grzeszyć przeciwko 
prawom sprawiedliwości, i nie powinno pozwalać na coś, 
co chwilowo może jest przyjemne lub korzystne, ale osta-
tecznie prowadzi do zguby. Słusznie Nietzsche powiedział: 
Biada wszystkim kochającym, którzy nie mają wyżyny się-
gającej ponad litość (Tako rzecze Zaratustra II).
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c. Logos i eros jako wartości życiowe. Logos i eros, 
rozum i miłość mają swą wartość życiową i są konieczne dla 
życia ludzkiego. Logos jest pierwiastkiem oświecającym, 
który drogę wskazuje do celów najwyższych i pobudza do 
czynu przez wskazanie dóbr odpowiednich, eros zaś jest 
pierwiastkiem bezpośrednio poruszającym, prawdziwym 
motorem życia. Błędna jest późniejsza teoria Schelera, że 
duch, tworząc tylko idee, sam z siebie jest bezsilny i wszelka 
energia psychiczna pochodzi z dołu od popędu. Duch nie 
jest tylko władzą poznawczą. Eros jako miłość nadzmy-
słowa należy także do ducha jako motor jego wewnętrzny, 
a logos sam rozwija energię, ideami pobudzając erosa.

Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, komu przysługuje 
pierwszeństwo co do godności i wartości życiowej. Od 
czasów najdawniejszych trwa spór pomiędzy intelektuali-
zmem i woluntaryzmem, racjonalizmem i irracjonalizmem. 
Intelektualizm (racjonalizm) przyznaje pierwszeństwo 
rozumowi, woluntaryzm zaś woli, irracjonalizm uczu-
ciu. W filozofii greckiej dominuje intelektualizm. Bóg 
jest określony jako logos, eros jest aż do neoplatonizmu 
wyłączony z istoty boskiej. Cnotą najwyższą jest mądrość,  
z której wynikają inne cnoty, cnota sama podług Sokratesa 
jest wiedzą, gdyż każdy, który wie, co jest dobre, także do-
brze czyni, ponieważ tylko to, co jest dobre, jest prawdziwie 
pożyteczne. Mędrzec jest najwyższym ideałem ludzkim. 
Etyka chrześcijańska wprowadza zasadniczą zmianę, sta-
wiając na pierwszym miejscu miłość, jako cnotę najwyższą 
i utożsamiając Boga z miłością. Do filozofii chrześcijańskiej 
było i jest zasadą ogólnie przyjętą, że pod względem mo-
ralnym miłości przysługuje pierwszeństwo.

Spór zaś trwa i w filozofii chrześcijańskiej, o to, co 
ontologicznie i psychologicznie zajmuje pierwsze miejsce  
– intelekt czy wola. Woluntaryści powołują się na to, że 
tylko wola jest wolna, wola także kieruje władzami duszy 
i ciała, poniekąd nawet intelektem. Intelektualiści powołują 
się na to, że wola zależna jest od intelektu, gdyż akt chcenia 
zakłada akt poznania. Duns Szkot i szkoła franciszkańska 
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przyznają się do woluntaryzmu. Święty Tomasz zasadni-
czo jest intelektualistą, przyznaje jednak, że pod pewnym 
względem przynajmniej wola dominuje. Intelekt wpływa  
na wolę, przedstawiając jej przedmiot i wartość przedmio-
tu, wola ze swej strony wpływa na intelekt, poruszając go 
i nakłaniając do przyjęcia zasady odpowiadającej skłon-
nościom podmiotu. Sam akt woli podług św. Tomasza 
przewyższa akt intelektu w stosunku do przedmiotów 
wyższych, akt intelektu zaś przewyższa akt woli w stosunku 
do przedmiotów niższych. Racja jest następująca: Intelekt 
przywłaszcza sobie przedmiot aktem poznania na swój 
sposób, tj. sposób nadzmysłowy, tworząc z niego pojęcie 
nadzmysłowe; przedmiot zmysłowy przez to podniesiony 
jest do godności wyższej; natomiast poznając istoty wyższe, 
Boga i duchy czyste, ludzki intelekt przedstawia je w sposób 
ludzki i przez to je obniża. Wola zaś dąży do przedmiotów  
w tej postaci, jak one istnieją same w sobie, nie naruszając 
więc ich wyższości, o ile wyższość im przysługuje. Dlatego 
w stosunku do Boga, tu na ziemi, akt miłości jest dosko-
nalszy od aktu poznania, w niebie zaś podług św. Tomasza 
akt poznania będzie miał pierwszeństwo, bo w niebie 
święci poznają Boga nie w sposób ludzki, lecz widzą Go, 
jakim jest w sobie (S. Th. I, qu. 82, a.3. I, II, qu. 66, a.6,  
ad. 1; II, II, qu. 23, a.6 ad.1. De Verit. qu. 22 a.11).

6. Czy mi³oœæ jest passio 
w znaczeniu scholastycznym?

Pojęcie passio ma w scholastyce szersze i ściślejsze 
znaczenie14. O passio w najszerszym znaczeniu mówi 
się wszędzie tam, gdzie zachodzi jakieś pati, tj. doznanie 

14 Por. S. Th. I, II. qu. 22.
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jakiegoś wrażenia (omne recipere est pati), chociaż nic 
przez to się nie traci i następuje raczej polepszenie, niż po-
gorszenie stanu (nihil abicitur a re, quod est magis perfici 
quam pati). Passio w tym dodatnim znaczeniu jest np. 
oświetlenie miejsca.

Passio w ściślejszym znaczeniu jest tyle, co recipere 
cum abiectione, tj. doznanie wrażenia z utratą pewnej 
jakości. Może to być pozbawienie jakości niedobrej, nie-
odpowiadającej (np. choroby, chory uzyska zdrowie), albo 
jakości dodatniej zdrowia, rozumu, piękności. Wrażenie ze 
skutkiem ujemnym jest passio w najściślejszym znaczeniu.

W duszy zachodzą passiones w tym trojakim znaczeniu. 
Passio w najszerszym znaczeniu jest u człowieka każdy 
akt psychiczny, nawet akty duchowe, jak akt poznania  
i chcenia, ponieważ dusza zawsze czynna jest pod obcym 
wpływem. Bóg natomiast nie zna żadnego pati, ponieważ 
w działaniu, tak samo jak w bycie, jest zupełnie niezależ-
ny, wszystko poznaje sam z siebie i o wszystkim decyduje 
wolą niezależną.

Passio cum abiectione, tj. ze zmianą wewnętrzną, za 
chodzi podług św. Tomasza w duszy nie per se, o ile dusza 
jest substancją niematerialną, lecz tylko per accidens, o ile 
dusza złączona jest z ciałem i zmiana cielesna wpływa na 
uspokojenie całego człowieka. Może to być zmiana dodat-
nia (mutatio in melius), np. radość, lub ujemna (mutatio in 
peius), np. smutek. Ta ostatnia jest i tu passio w najściślej-
szym znaczeniu.

Do passiones należą affectiones animae, tj. uczucia, 
które scholastyka, nie odróżniając zasadniczo uczuć od 
aktów pożądania, zalicza do funkcji duszy pożądliwej 
(pars appetitiva animae). Passiones w znaczeniu ścisłym 
są wszystkie poruszenia pożądliwości zmysłowej (motus 
appetitus sensitivi), złączone z poruszeniem cielesnym. 
Natomiast uczucia duchowe, jak miłość i radość (motus 
appetitus intellectivi) są same w sobie aktami czystej woli 



39

bez poruszenia cielesnego. Passiones nazwać je można tyl-
ko w pierwszym, najszerszym znaczeniu, o ile u człowieka 
podlegają obcym wpływom. U Boga, jak wspomniano, 
w aktach wszelki wpływ obcy jest wykluczony, Bóg jako 
actus purus, nie zna żadnego pati.

Chociaż akty woli same w sobie nie są passiones w ści-
słym znaczeniu, to łatwo z nimi jednak łączą się passiones 
w ściślejszym znaczeniu. Należy to nawet do doskonałości 
moralnej, że człowiek skłania się do dobrych uczynków 
nie tylko aktem woli, lecz także uczuciem zmysłowym 
(secundum appetitum sensitivum). Zawsze jednak uczynek 
jest doskonalszy, gdy jest skutkiem motywu racjonalnego, 
niż gdy jest reakcją tylko uczuciową (melius, si ex iu dicio 
rationis quam ex sola misericordia).
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Rozdzia³ III

Słowo św. Jana, że Bóg jest miłością, daje wzniosłe 
określenie istoty Boskiej. Ale pojęcie odwiecznej miłości 
zawiera też poważne trudności i to nie tylko ze względu na 
zło we wszechświecie, które tak trudno pogodzić z Opatrzno-
ścią Boską, lecz trudności zawarte są w samym pojęciu mi-
łości Boskiej. Rzecz jasna, że ta miłość zasadniczo się różni 
od miłości ludzkiej i odpowiadać musi czystej doskonałości 
Boskiej. Zachodzi więc pytanie, w jakim znaczeniu mówić 
można o miłości Boskiej i jakie są przymioty.

1. Istota i pojêcie mi³oœci Boskiej

Święty Tomasz, jak wiemy, podaje dwie definicje 
miłości. Pierwsza nawiązuje do św. Augustyna, określa 
istotę miłości w ten sposób: Miłość jest to ciąg duszy do 
dobra, które budzi upodobanie i pożądanie. Jest to miłość 
pożądliwa, czyli eros w znaczeniu platońskim. Tej miłości 
Bóg oczywiście nie zna, nie zna jej przynajmniej w tym 

Bóg 
jako mi³oœæ odwieczna
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znaczeniu, żeby pragnął czegoś, czego Mu brak do własnej 
doskonałości i własnego szczęścia, ponieważ sam w sobie 
jest nieskończenie doskonałym i nic istnieć nie może, co by 
nie było Jego dziełem, a więc z góry już do Niego należy.

A jednak Bóg pragnie urzeczywistniania pewnych war-
tości, pragnie szczególnie, żeby człowiek prowadził życie 
dobre i przez to zbawił duszę swoją. Spełnienie tego zada-
nia Bóg sam uzależnił od wolnej woli ludzkiej. Bóg żąda 
spełnienia tej woli swej, ale nie zmusza człowieka do tego. 
Życie ludzkie ma służyć, jak cały wszechświat, na chwałę 
Bożą, bo chwała Boża jest pierwszym celem stworzenia 
świata. Tej chwały więc żąda i pragnie Bóg dla siebie. Nie 
jest to jednak miłość pożądliwa w zwykłym znaczeniu. Bóg 
nie pragnie tej chwały, żeby przez to uzyskać to, czego Mu 
brak, lecz dlatego, że porządek rzeczy i zbawienie ludzkości 
wymaga, żeby wszystko służyło Najwyższemu. Bóg sam 
przez to nie zyska nowej doskonałości. Wszechświat w sto-
sunku do Boga jest jakby niczem, i słusznie się mówi, że 
Wszechświat razem z Bogiem nie jest więcej, niż Bóg sam. 
Jako dzieło Boskie świadczy o wielkości Boga, ale nic do 
niej nie dodaje. Stąd też wszechświat nie daje Bogu chwały, 
której by nie posiadał sam w sobie w sposób doskonalszy. 
A ponieważ Bóg jest pierwszą przyczyną wszystkiego, co 
się dzieje, właściwie nie działa świat z siebie na chwałę 
Bożą, lecz Bóg sam stwarza chwałę swoją we wszechświe-
cie. Człowiek może wprawdzie Bogu wypowiedzieć posłu-
szeństwo. Ale nawet grzeszyć nie można bez dopuszczenia 
Bożego i grzesznik ostatecznie także przyczynić się musi 
do chwały Bożej, bo nie chcąc korzystać z dobroci Boskiej, 
świadczyć musi przynajmniej o sprawiedliwości Boskiej.

Są teorie, które głoszą, że Bóg stworzył świat koniecz-
nie z jakiejś wewnętrznej potrzeby, ponieważ przez to 
tylko dochodzi do prawdziwej doskonałości. Pomijając 
panteizm ewolucyjny, który sądzi, że proces światowy jest 
rozwojem samego życia Boskiego, wspominamy tylko  
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o tym, że i w teizmie spotykamy się z tym poglądem. 
Twierdzi się, że Bóg przez stworzenie świata szukał jakie-
goś uzupełnienia lub zaspokojenia, którego nie znał sam 
w sobie, np. świat jest dla Niego koniecznym polem dzia-
łania, że bez świata czułby się bezczynnym, bezpłodnym, 
osamotnionym, że miłość Jego szukała wzajemnej miłości.

Teorie te nie doceniają nieskończonej doskonałości  
i samowystarczalności Boskiej. Im doskonalsza istota, im 
bogatsza sama w sobie, tym mniej potrzebuje uzupełnienia 
przez inną istotę. Bóg nie może odczuwać samotności, gdyż 
zawiera w sobie nieskończony świat odwiecznych warto-
ści, nigdy nie jest bezczynny, gdyż jest samą aktualnością, 
duchem zajętym nieskończonym bogactwem swych myśli. 
Lepiej to wszystko rozumiemy uwzględniając tajemnice 
wiary o Trójcy Przenajświętszej, która nieco odkrywa głębię 
wewnętrznego życia Boskiego. Bóg w Trójcy Jedyny jest 
sam w sobie nieskończenie płodnym procesem życiowym, 
uzasadniającym trzy Boskie osoby, nie jest więc też osa-
motnionym, lecz wspólnotą życia trzech osób. Czym jest 
wobec tego to, co wszechświat Bogu dać może!

Nie z pożądliwej, lecz życzliwej miłości Bóg stworzył 
świat. Stąd, gdy chodzi o miłość Boską, św. Tomasz stosuje 
drugą definicję miłości, przejętą od Arystotelesa: kochać 
znaczy tyle, co komu dobrze życzyć (velle alicui bonum). 
Ta miłość Boska jest podług św. Tomasza czystym aktem 
woli bez domieszki tego, co nazywamy passio (simplex 
actus voluntatis sine passione).

Rzecz oczywista, że w Bogu nie ma passio ani w ści-
słym, ani w szerszym znaczeniu. Nie ma w Bogu żadnej 
zmiany, ani Bóg nie podlega obcym wpływom, gdyż 
wszystko jest przez Niego i miłość Jego ostatecznie nie za-
kłada przedmiotu, lecz tworzy przedmiot. Miłość Boska do 
stworzeń nie powstaje więc pod wrażeniem zewnętrznym, 
lecz z własnej twórczej dobroci, nie powstaje też mimo woli 
odruchowo, lecz z jasnej wolnej woli.
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Rozważać jednak należy, czy miłość jest w Bogu tylko 
jako akt woli (velle alicui bonum), czy także jako uczucie. 
Pytamy się więc, czy w Bogu zachodzą afekty, uczucia.

Wykluczone są oczywiście w Bogu wszystkie afekty 
zmysłowe, wszystkie też poruszenia namiętnościowe, które 
by mogły zakłócać spokój wewnętrzny. Święty Augustyn 
mówi o afektach Boskich: Amas nec aestuas, zelas et se-
curus es, poenitet te et non doles, irasceris et tranquillus 
est (confess, I, 4).

W Bogu mogą być tylko afekty czysto duchowe, a w tych 
afektach, jak w ogóle w Bogu, wszystko jest wykluczone, co 
jako passio zawiera jakąś zależność od wpływów zewnętrz-
nych. Wykluczone są też wszelkie afekty zawierające jakąś 
niedoskonałość, np. żal, gniew, smutek. Afekty tego rodzaju 
nie mogą być w Bogu formaliter, lecz tylko virtualiter qu-
oad effectum, tj. Bóg działa podobnie jak człowiek, który 
odczuwa te afekty, ale w Bogu odpowiada temu działaniu 
nie afekt ludzki, lecz akt czystej woli, gdy np. w Piśmie 
Świętym czytamy: żal było Bogu, że uczynił człowieka 
na ziemi (Rdz 6,6), znaczy to tylko, że Bóg postanowił 
wygładzić człowieka, którego stworzył. Afekty natomiast, 
wyrażające pojęciowo czystą doskonałość należą do życia 
Boskiego formaliter, tj. we właściwym znaczeniu. Do tych 
afektów należy radość, należy i miłość życzliwa.

Święty Tomasz często tak się wyraża, jakby w Bogu 
uznał miłość tylko jako czysty akt woli (velle alicui bonum) 
i wykluczał miłość jako afekt, uważając wszelki afekt jako 
passio. Prawdziwy pogląd św. Tomasza zdaje się jest jednak 
inny. Święty Tomasz, jak wiemy, podkreśla, że życzliwość 
sama (benevolentia) jeszcze nie jest miłością, lecz staje się 
nią dopiero przez afekt skłonności, który tworzy złączenie 
uczuciowe. Jeżeli więc jest w Bogu prawdziwa miłość, musi 
w nim być także afekt miłości. Przyjmuje też św. Tomasz 
możliwość afektów czysto duchowych, widząc w nich także 
akty czystej woli sine passione cum similitudine effectus 
passionis.
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Miłość Boska nie jest więc tylko płodną życzliwością, 
lecz także ciepłym uczuciem serca. Trzeba nawet powie-
dzieć, że żadna miłość stworzona jako uczucie nie może być 
tak wielka i intensywna, jak miłość Boga. O Bogu mówimy, 
że miłość nie jest tylko przymiotem Jego, lecz stanowi istotę 
Jego: Bóg jest miłością substancjalną, uosobioną miłością. 
Należy dodać, że Bóg jest nie tylko miłością, lecz jest tak-
że mądrością, sprawiedliwością itd., gdyż wszystkie Jego 
przymioty należy utożsamiać z Jego istotą. Z tej samej racji 
miłość Boska i całe życie Boskie nie rozkłada się na większą 
ilość aktów, lecz stanowi – jak cała istota Boska –jeden 
nieskończony, odwieczny akt, zawierający w sobie całą 
nieskończoną treść życia Boskiego, w którym harmonijnie 
złączone są wszystkie przymioty Boskie.

Teologia rozważa, który z przymiotów Boskich stano-
wi, by tak się wyrazić, największą istotę Boską, z której 
wynikają wszystkie inne przymioty. Miłość jest przymio-
tem dla nas najwięcej pocieszającym i wydaje się być  
przymiotem najpiękniejszym. Nie jest jednak przymiotem 
uzasadniającym wszystkie inne przymioty. Podłoże nie-
skończonej doskonałości Boskiej – tak zwykle się przyj-
muje – stanowi to, że Bóg jest bytem samym (ipsum esse) 
bez ograniczenia, bo pojęcie bytu zawiera w sobie wszelkie 
doskonałości, które istnieć mogą. Teologia nawiązuje tu 
do odpowiedzi, którą Bóg sam dał Mojżeszowi, określając 
swą istotę tymi słowy: Jam jest, którym jest (Wj 3,14). 
Stworzeniom przysługuje byt ściśle określony, Bogu zaś 
cała pełnia bytu.

2. Przedmiot mi³oœci Boskiej

Mówiąc, że Bóg jest miłością, w pierwszym rzędzie 
myślimy o Jego życzliwej dobroci dla stworzeń. Do tej 
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dobroci szczególnie odnosi się wyraz agape w Nowym 
Testamencie i słowa św. Jana: Bóg jest miłością. Ta miłość 
jednak, chociaż tak wielka i piękna, nie jest najgłębszym  
i ostatecznym motywem działalności Boskiej, ani najwznio-
ślejszą postacią Boskiej miłości. Pierwszym przedmiotem 
miłości Boskiej jest i musi być Bóg sam.

Człowiek nie powinien sam siebie kochać najwięcej, bo 
istnieją dobra wyższe od niego, które stanowią cel życia 
jego. Bóg zaś sam jest dobrem najwyższym. Stąd dosko-
nałość Jego moralna polega właśnie na tym, że sam siebie 
jako dobro najwyższe kocha najwięcej. W tej miłości nie 
ma żadnej pożądliwości, ponieważ Bóg z góry wszystko 
już posiada, ani nie ma w niej ciasnego egoizmu, bo Bóg 
nikomu nic nie bierze, lecz innym istotom dać tylko może, 
a wzbogaca i uszczęśliwia właśnie przez to, że łączy je 
z sobą.

Wynikiem tej miłości własnej jest miłość Boga do rze-
czy stworzonych, które są odblaskiem Jego nieskończonej 
doskonałości i stworzone, by brać udział w życiu Boskim. 
Przedmiotem tej miłości jest wszystko, co istnieje, bo 
wszystko stworzone jest z miłości i istnieć może tylko do-
póki trwa ta miłość Boska. Bóg miłuje wszystkie stworzenia 
jednym nieskończonym aktem. Stąd podług św. Tomasza 
nie ma różnicy w intensywności miłości. Miłuje jednak Bóg 
jedne stworzenia więcej niż drugie, o ile jednym więcej daje 
niż drugim (S. Theol. qu. 20, a. 3). W ten sposób Bóg więcej 
kocha stworzenia rozumne niż nierozumne, a szczególnie 
kocha dusze sprawiedliwe i pobożne. Pod pewnym wzglę-
dem znów okazuje więcej miłości grzesznikom, ponieważ 
więcej potrzebują łaski.

Często mówi Pismo Święte o nienawiści Boskiej. Bóg 
nienawidzi grzechu i także grzeszników (Ps 5,7; Prz 6,16): 
Bóg zarówno nienawidzi bezbożnika i bezbożność jego  
(Mdr 14,9). Pomimo to czytamy w Piśmie Świętym: Miłu-
jesz wszystko, co jest, i nic nie masz w nienawiści z tego coś 
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uczynił (Mdr 3,11,25). Pytamy się więc, w jakim znaczeniu 
nienawiść zachodzi u Boga.

Nienawiść polega na tym, że mamy niechęć do czegoś  
i brzydzimy się tym, ponieważ jest samo w sobie złem, 
albo złem dla nas. Nienawiść w ścisłym znaczeniu źle 
życzy temu, do którego się odnosi i cieszy się z jego nie-
szczęścia. U Boga zachodzi nienawiść o tyle, że grzech  
i grzesznik jako grzesznik Bogu się nie podoba. Bóg nim 
się brzydzi i grzesznika, dopóki jest w stanie grzechu, nie 
dopuszcza do przyjaznego stosunku. Natomiast Bóg na-
wet grzesznikowi nie życzy źle tj. nie życzy mu zła, o ile 
jest złem, ani nie cieszy się z cierpień jego. Jeżeli karze 
grzesznika, to nie z prawdziwej nienawiści, lecz w tym 
celu, by go doprowadzić do pokuty, lub dla sprawiedliwości  
i zachowania porządku moralnego.

Nienawiść Boska nie jest nigdy bezwzględna. Gdyby 
była bezwzględna, pozbawiona wszelkiej miłości, byt znie-
nawidzony przestałby istnieć, bo to, czego Bóg bezwzględ-
nie nie chce, istnieć nie może. Dopóki Bóg grzesznikowi 
zostawia życie i możność zbawienia, nie przestaje okazywać 
mu miłości swojej, a nawet w stosunku do potępionych 
ta miłość nie ustaje całkowicie, ponieważ Bóg zostawia 
im dary naturalne i okazuje im pewną litość. Więcej niż 
grzesznika nienawidzi Bóg grzech sam, ale nawet ta nie-
nawiść nie jest bezwarunkowa, bo z wyższych względów 
Bóg i grzech dopuszcza.

3. Mi³oœæ Boska jako niezas³u¿ona 
mi³oœæ Boskiej dobroci

Miłość Boska do stworzeń ma najgłębsze swe źródło  
w Boskiej dobroci, a nie w wartości lub zasługach stworzeń 
(miłość niezasłużona, amor gratuitus). Racja prosta jest ta, 
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że wszystko od Boga pochodzi i nie ma wartości niezależnej 
od Boga. Słusznie więc pisze św. Paweł: Co masz, czegoś nie 
otrzymał? A jeślisz otrzymał, czemuż się chlubisz, jakobyś 
nie był otrzymał? (1 Kor 4,7). Miłość Boska jest miłością 
twórczą, nie zakłada wartości niezależnie od Niego istnie-
jącej, lecz ostatecznie tworzy wszelkie wartości. Bóg kocha 
wszelki byt jako swoje stworzenie.

Istotom rozumnym, już istniejącym, mógłby Bóg udzie-
lać dalszych darów i łaski ściśle podług tego, jak sobie na 
to zasłużyły własną pracą i całym zachowaniem się. Pela-
giusz sądził, że rzeczywiście tak jest, bo sprawiedliwość 
tego wymaga. Luter twierdził przeciwnie, że wobec Boga 
w ogóle zasług nie ma, ponieważ człowiek wskutek grze-
chu pierworodnego sam z siebie niezdolny jest do dobrych 
uczynków i tylko łaska Boża przez niego działa, jeżeli coś 
dobrego czyni. Teologia katolicka zgodnie z Pismem Świę-
tym uczy, że człowiek i po upadku zdolny jest do uczynków 
naturalnie dobrych, a w porządku nadprzyrodzonym może 
i powinien przynajmniej współpracować z łaską. O ile  
w tym jest wysiłek wolnej woli, uzasadnione przez to są 
także zasługi. Prawda, że przez to człowiek pełni tylko swój 
obowiązek i tę możliwość współpracy ostatecznie zawdzię-
cza Bogu. Stąd mówi Zbawiciel: Gdy uczynicie wszystko, co 
wam rozkazano, mówcie: sługami nieużytecznymi jesteśmy; 
cośmy winni byli uczynić, tośmy uczynili (Łk 17,10). Pomi-
mo to Ewangelia św. zapewnia, że Bóg daje szczęśliwość 
wieczną jako nagrodę (Mt 5,12), i św. Paweł pisze: Odłożony 
mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sędzia 
sprawiedliwy (2 Tm 4,8). Z tego wynika, że Bóg w dobroci 
swej te dobre uczynki jednak uznaje i przyjmuje jako zasługi.

W przyszłym życiu uczynki dobre wynagrodzone będą 
podług sprawiedliwości: Każdy własną zapłatę otrzyma 
według pracy swojej (1 Kor 3,8). Bóg i w tym życiu 
uwzględnia zasługi, ale nie wiąże się tym względem, przy 
rozdzielaniu swych darów, nie kierując się wyłącznie spra-
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wiedliwością, lecz także dobrocią i mądrością. Nikomu 
nie daje mniej, niż zasłużył lub potrzebuje, ale z góry 
daje jednemu mniej, drugiemu więcej darów naturalnych  
i nadprzyrodzonych, a niektórych wyróżnia nadzwyczaj-
nymi darami. Czyni to, by okazać wielkość swej hojności  
i dobroci, albo dlatego, że chciał tym uprzywilejowanym 
zlecić szczególne zadanie. Z tego powodu daje więcej swych 
darów, nakładając równocześnie większą odpowiedzialność.

Często Bóg daje łaskę tym, którzy wprost są niegodni 
tego, i raczej zasłużyli na karę. Zdarza się, że niegodnemu 
daje nawet łaski nadzwyczajne. Dzieje się i to z racji już 
wspomnianych, by okazać swe miłosierdzie lub dlatego, 
że powołał ich do spełnienia wielkich zadań, wiedząc, że 
ci wybrani będą przydatnym narzędziem łaski i właśnie te 
dawniejsze przewinienia dla nich będą zachętą do najwięk-
szych ofiar w służbie Bożej. Takimi narzędziami łaski byli 
św. Paweł i św. Augustyn.

Dobroć Boska uwydatnia się w stosunku do wszyst-
kich grzeszników. Bóg gotów jest przyjąć największego 
grzesznika i przebaczyć mu, gdy się nawrócił. I nie tylko 
cierpliwie czeka na jego żal i pokutę, lecz idzie za nim, by 
uratować duszę jego.

Ta miłość Boska jest nieskończenie wielka o tyle, że 
Bóg przebacza i największe grzechy, choćby żal nastąpił 
dopiero w ostatniej chwili życia ziemskiego. Więcej jeszcze 
objawia się nieskończona miłość przez to, że Bóg dał Syna 
swego na odkupienie ludzkości.

Miłość Boska jednak nie jest nieograniczona pod każ-
dym względem. Bóg daje poszczególnym istotom nie tyle, 
ile w ogóle dać może, lecz tyle, ile uważa za wskazane.  
A człowiekowi dał tylko to jedno życie ziemskie, by po-
zyskać w nim życie wieczne, i śmiercią ograniczył okres 
zasługi i możności nawrócenia. Te granice miłości Boskiej 
nie wynikają z jakiejś jej słabości, lecz z tego, że łączą się 
z nią w Bogu względy mądrości i sprawiedliwości.
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4. Mi³oœæ Boska 
jako mi³oœæ racjonalna i œwiêta

Miłość Boska przechodzi ludzkie pojęcia i, jak już 
wspomniano, ostatecznie nie jest spowodowana i określona 
względami na wartość i zasługi człowieka. Nie może być jed-
nak irracjonalna w tym znaczeniu, że w ogóle nie kieruje 
się rozumem, lecz tylko sercem. Nie może być sprzeczna 
z rozumem. W rozprawie z Marcjonem, który Bogu Stare-
go Testamentu przeciwstawia Boga Nowego Testamentu 
jako czystą, bezwzględną dobroć, pisze Tertulian: Żądam 
racjonalnego powodu dla boskiej dobroci. Albowiem nie 
wolno uważać za dobre, co nie jest dobre w sposób ra-
cjonalny. Tym mniej dobroć sama może być irracjonalna 
(Adv. Marcionem. I, 23). I oburzony Tertulian dodaje: 
Słuchajcie grzesznicy i wy, którzy grzechu pragniecie... 
wynaleźli lepszego Boga, który ani się gniewać, ani karać 
nie może... bo on jest wyłącznie dobrym (I, 27). Miłość Bo-
ska musi być i jest racjonalna, o ile kieruje się mądrością, 
świętością i sprawiedliwością. Bez tego nie byłaby miłością 
prawdziwie Boską.

Stąd Bóg, jak już wspomniano, uwzględnia zasługi 
człowieka, o ile tego wymaga sprawiedliwość i godziwość. 
Podział więc łaski zależny jest także, choć nie wyłącznie, 
od godności człowieka, a grzechy Bóg odpuszcza tylko 
temu, który szczerze żałuje. Od tego warunku Bóg odstąpić 
nie może, Bóg może darować karę, ale bez żalu grzesznika 
usprawiedliwić nie może, bo kto nie żałuje, trwa umyślnie 
w stanie grzesznym.

Jeżeli Bóg komuś daje więcej łaski, niż zasłużył, albo 
nadzwyczajne łaski daje temu, kto niegodzien jest tego, 
zawsze i to dzieje się z poważnych racji. Dzieje się, jak już 
stwierdziliśmy dlatego, że Bóg mu zleca specjalne zadanie, 



51

albo dlatego, że życie jego ma być przykładem dla innych 
i dowodem dobroci Boskiej.

Dobroć Boska, ponieważ jest dobrocią rozumną, nie 
jest też dobrocią tak miękką, że nie dopuszcza bolesnych 
doświadczeń, jeżeli są wartościowe. Pomówimy jeszcze 
o tym, że miłość Boska może być twardą i surową.

Dobroć Boska nie wyklucza też sprawiedliwości 
wobec grzesznika, szczególnie wobec grzesznika, który 
trwa w grzechu do ostatniej chwili życia ziemskiego. Naj-
większym dowodem tego, jak w Bogu łączy się miłość ze 
sprawiedliwością, jest dzieło odkupienia. Miłość Boska 
gotowa była przebaczyć grzechy, ale Bóg chciał, żeby za-
dośćuczyniono także sprawiedliwości. Ponieważ człowiek 
nie był w stanie sam zadośćuczynić, Bóg dał Syna swego, 
żeby śmiercią swoją zadośćuczynił za grzeszników.

5. Mi³osierdzie Boskie

Jednym z najpiękniejszych i najwięcej pocieszających 
objawów miłości Boskiej jest miłosierdzie Boskie. O tym 
wielkim miłosierdziu mówi często Pismo Święte, zwłasz-
cza o miłosierdziu wobec grzeszników. Bóg jest miłosier-
ny dla grzesznika, chociaż na to nie zasłużył, a grzech 
nawet powodem jest większego miłosierdzia Bożego.  
Z licznych tekstów Starego Testamentu dwa podajemy: 
Litościwy i miłościwy Pan, długo czekający i wielce mi-
łosierny. Nie według grzechów naszych uczynił nam, ani 
według nieprawości naszych oddał nam. Albowiem według 
wysokości nieba od ziemi możnym uczynił miłosierdzie 
swoje dla bojących się go (Ps 102,9-10). Litościwy i mi-
łościwy Pan, cierpliwy i wielce miłosierny. Słodki Pan 
dla wszystkich, a litości jego nad wszystkie uczynki jego  
(Ps 144,8-9). A Nowy Testament głosi ewangelię o najwięk-
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szym czynie miłosierdzia Bożego, że Bóg za grzeszników 
dał Syna swego.

To miłosierdzie jest objawem dobroci Boskiej. Nato-
miast wydaje się być dziwne, że Kościół miłosierdzie uważa 
za wspaniały objaw wszechpotęgi Boskiej, jak wynika ze 
słów modlitwy kościelnej: Boże, który przez cierpliwość  
i miłosierdzie najwięcej objawiasz swą wszechpotęgę... 
(Dom. X. p. Pentec.).

A jednak jest w tym myśl głęboka. Ponieważ Bóg jest 
wszechpotężnym, może On ulżyć człowiekowi w każdej 
potrzebie i może go podnieść z największej niedoli do 
zbawienia doczesnego i wiecznego. I ponieważ Bóg jest 
tak wielkim i wzniosłym, może być tak cierpliwym i miło-
siernym wobec grzesznika, gdyż żaden grzech nie narusza 
wewnętrznego jego spokoju, ani nie uniemożliwia osią-
gnięcia ostatnich celów Boskich (Por. Thomas S. Theol. I,  
qu. 25, a. 3).

Jeżeli miłosierdzie jest tak pięknym i pocieszającym 
przymiotem Boskim, to z drugiej strony to miłosierdzie 
Boskie dla nas jest problemem trudnym i zagadkowym. 
Później będzie mowa o tym, jak tłumaczyć i usprawiedli-
wić to miłosierdzie wobec dopuszczenia nadmiaru cierpień 
w świecie. Tu chodzi nam o pojęcie i istotę miłosierdzia 
Bożego. Bo już w tym są poważne trudności.

Co znaczy miłosierdzie w życiu Boskim? Czy Bóg jest 
miłosierny w zwykłym znaczeniu tego słowa? Miłosierdzie 
Boskie zasadniczo się różni od miłosierdzia serca ludzkiego.

Co rozumiemy przez miłosierdzie? Mówimy o miłosier-
dziu, gdy ktoś z litości pomaga biednemu, by go wybawić 
lub ulżyć mu. To jest czyn miłosierny, objaw czyli skutek 
(effectus) miłosierdzia. A czym jest miłosierdzie jako 
nastawienie psychiczne, jako akt psychiczny? Łączą się  
z nim akty uczucia (affectus) i woli. Miłosierdzie jest to 
skłonność i gotowość do udzielania pomocy biednemu  
z życzliwej miłości. U człowieka łączy się z tym wzruszenie 
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uczuciowe, współczucie w rodzaju współcierpienia, tak iż 
do pewnego stopnia ból obcy odczuwamy jak ból własny, 
ponieważ miłość uczuciowo nas łączy z cierpiącym.

Bóg działa jako miłosierny. Jest w Bogu także miło-
sierdzie jako akt psychiczny. Jest w Nim skłonność do 
udzielania pomocy biednemu z życzliwej miłości. Ale 
nie ma w Bogu wewnętrznego wzruszenia, naruszenia 
wewnętrznego pokoju, nie ma współczucia w znaczeniu 
współcierpienia. Nie ma tego z dwojakiej racji: Po pierwsze 
dlatego, że życie Boskie nie podlega obcym wpływom ani 
żadnej zmianie, że wyłączone jest z niego, co przedstawia 
się jako passio. Po drugie dlatego, że to współczucie byłoby 
rodzajem smutku i bólu, a Bóg nie zna bólu, gdyż życie 
Jego jest czystą, nieskończoną szczęśliwością. W Bo-gu 
więc jest miłosierdzie, jak mówi św. Augustyn, tylko jako 
miłość życzliwa i spokojna wola niesienia pomocy (tra-
nquilla bonitas subveniendi).

Jest, jak wiemy, teoria inna, która uważa, że Bóg litując 
się, ze stworzeniami prawdziwie sam współcierpi, i to nie 
tylko uczuciowo, lecz także fizycznie. Poznaliśmy ten po-
gląd w postaci panteistycznej, a także w postaci teistycznej 
u Bardiajewa. Uzasadniają o tym, że cierpienie, a szczegól-
nie współcierpienie, jest czymś wzniosłym, godnym Boga 
Najwyższego, oraz tym, że to współcierpienie Boskie jest 
wielką pociechą dla nas.

Wiemy, że głęboka myśl o męce Boskiej stanowi ta-
jemnicę wiary samej religii chrześcijańskiej, ale problem 
rozwiązany tu jest w sposób odpowiadający Bogu. Bóg  
w dobroci swej chciał z nami współcierpieć, a ponieważ 
Boska natura cierpieć nie może, przyjął naturę ludzką, by 
cierpieć za nas i z nami. Pismo Święte wyraźnie wspomina  
o tym, że przez to Boski Zbawiciel chciał się stać podobnym 
nam we współcierpieniu. Święty Paweł pisze o Chrystusie: 
Powinien był we wszystkim upodobnić się do braci, aby stać 
się miłosiernym (Hbr 2,17). Serce Jezusa może współczuć 
z nami w sposób ludzki.
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Włączenie cierpienia do samej istoty Boskiej nie odpo-
wiada prawdziwemu pojęciu o Bogu. Mówią, że cierpienie 
jest czymś wzniosłym, wprost Boskim, że tylko z cierpień 
rodzi się życie wzniosłe i głębokie i dlatego cierpienia 
nie mogą być obce Bogu. Rzeczywiście dla człowieka  
w obecnym stanie cierpienie jest wartością i koniecznością 
moralną, ale samo w sobie cierpienie jest złem i wartością 
staje się tylko przez to, że dla człowieka jest szkołą życiową. 
Bóg zaś jest doskonałym sam z siebie, Jemu nie potrzebna 
jest ta szkoła życiowa.

Myśl chrześcijańska i człowiekowi więcej daje, niż pan-
teistyczna myśl o Bogu cierpiącym. Pociesza nas, że Bóg 
cierpi z nami, ale przygnębiająca byłaby myśl, że Bóg nawet 
jako Bóg podlega konieczności walki i cierpienia, nie ma 
więc żadnej potęgi nietkniętej słabością, która by zapewniła 
zwycięstwo nad mocami ciemności i zbawić może zawsze 
i wszędzie. Religia chrześcijańska daje wiernym tę pewność, 
że Bóg królując nad doczesnością w istocie swej nigdy nie jest 
zachwiany, że może być nieskończenie miłosiernym, ponieważ 
jest wszechpotężnym, a wzruszająca jest myśl, że pomimo to 
przyjął naturę ludzką, by w niej cierpieć za nas.

Nasuwa się jednak pytanie, czy Bóg może pozostać nie-
wzruszonym wobec cierpień ludzkich, wobec męki nawet 
własnego Syna, i jak to możliwe, że Bóg miłościwy, widząc 
straszne te cierpienia, pozostaje spokojny i niewzruszony, 
że widok ten Go nie zasmuca, lecz cierpienia, jak wszystko 
co się dzieje w świecie, przyczyniają się ostatecznie nawet 
do chwały i szczęśliwości Jego.

Jest to tajemnica niepojęta, jak całe życie Boskie, może-
my jednak podać niektóre uwagi, które do pewnego stopnia 
tę tajemnicę oświetlają.

Po pierwsze trzeba uwzględnić, że nic ostatecznie się nie 
dzieje wbrew woli Boga, przynajmniej bez dopuszczenia 
Boga i Bóg dopuszcza zło tylko dlatego, że służyć może 
celom dobrym i dzięki opatrzności Boskiej rzeczywiście 
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im służy. W tym oświetleniu Bóg wszystko widzi, i stąd 
dla Boga, jak mówi św. Augustyn, świat nawet z grzechem 
jest piękny, albo; jak mówi w innym miejscu, świat nawet  
z lewej strony jest doskonały (Sol. I, 2).

Z tej więc racji Bóg, choć miłosierny, dopuszcza lub 
nawet zsyła cierpienia, podobnie jak matka pozwala na 
operację dziecka lub nawet dziecko podaje pod nóż chirurga, 
by uratować mu życie.

Różnica jest w tym, że matka czyni to z ciężkim 
sercem, a Bóg pozostaje spokojny i nietknięty bólem 
stworzenia. Żeby to zrozumieć, rozważmy różnicę, która 
zachodzi pomiędzy Bogiem i człowiekiem w stosunku do 
dopuszczenia cierpień. Matka pragnie operacji dziecka 
tylko jako koniecznego środka do usunięcia większego 
zła. Wolałaby, żeby choroby nie było i operacja nie była 
konieczna. Pragnie też, aby operacja sama była bezbole-
sna. Cierpień nie pragnie i dlatego współczuje z dzieckiem 
cierpiącym. Inaczej jest, gdy podług woli matki dziecko 
ma odczuwać ból, ponieważ ma być karą i środkiem wy-
chowania. Stosunek Boga do cierpień ludzkich jest tego 
rodzaju, że cały szereg przyczynowy, który do cierpień 
doprowadza, np. choroby, wojny, katastrofy w przyrodzie,  
a nawet grzeszne zachowanie ludzkie, wszystko jest za-
leżne od woli Jego. Nic więcej ostatecznie nie dzieje się 
wbrew woli Jego. Nie jest Mu też żal, że środki zaradcze są 
często bolesne, ponieważ właśnie cierpienie jest środkiem 
zbawiennym.

Pomimo to narzuca się pytanie, jak Bóg może być 
niewzruszonym, widząc straszne męki, szczególnie ludzi 
niewinnych, którzy do Niego wołają o litość. Rozumiemy, 
że to wszystko dopuszcza, że nie przerywa męki własne- 
go Syna, jeżeli to służy zbawieniu ludzkości, ale jak 
zrozumieć, że patrząc na to, nie odczuwa żadnego wzru - 
szenia?
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Zrozumiemy to może do pewnego stopnia, przypomina-
jąc sobie, że dla Boga wiecznego czas nie istnieje, że przy-
szłość dla niego jest teraźniejszością, że wskutek tego, wi-
dząc cierpienia, ma przed oczyma już wynik, dobro, tryumf  
i zwycięstwo dobrego, że cierpienia już widzi w świetle 
przyszłego szczęścia. Wielki Piątek już w świetle Wielkano-
cy, podobnie jak my dziś widzimy cierpienia męczenników  
w świetle chwały, nie odczuwając już smutku, lecz tylko 
radość i dumę z powodu wielkości męczeństwa. Oczywi-
ście, Bóg widzi cierpienia ludzkie też w tej chwili, gdy ból 
sprawiają, widzi je jako nieukończone i stąd pociesza i ulży  
w samej chwili cierpienia, ale wszystko to widzi w innym 
świetle, niż my. Wiemy, że męczennicy sami w cierpieniach 
swych często byli pełni radości, widząc niebo otwarte. 
W tym świetle wieczności widzi Bóg cierpienia ludzkie.
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Wzniosła to i piękna myśl, że Bóg jest odwieczną miło-
ścią. Chodzi o to, czy świat przez Boga stworzony i rządy 
Boskie potwierdzają, że Bóg jest miłością.

Potwierdzeniem tej miłości jest Opatrzność Boska, która 
tak celowo i hojnie wyposażyła każde i najmniejsze stwo-
rzenie, która tyle dobroci i miłosierdzia okazała grzesznej 
ludzkości.

Ale dziwnie zagadkowe jest wrażenie wszechświata. 
Piękny i bogaty jest świat, a jednocześnie tyle w nim zła 
fizycznego i moralnego w postaci tak strasznej, że narzuca 
się wprost pytanie, jak to pogodzić z mądrością i sprawie-
dliwością, a już wcale z dobrocią Boską. Przez wszystkie 
wieki przechodzą żale i oskarżenia.

Pesymizm wyprowadza stąd wniosek, że Boga nie ma. 
Potęga, która nas powołała do bytu, pisze Schopenhauer, 
musi być ślepą, widząca, bowiem musiałaby być chyba 
złośliwym demonem.

Światopogląd, który pomimo wielkości zła zachowuje 
wiarę w Boskiego stwórcę, przejmuje tym samym obowią-
zek usprawiedliwienia Boga. Żaden rozum ludzki problemu 

Rozdzia³ IV

Odwieczna mi³oœæ 
i problem z³a
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zła całkowicie nie rozwiąże. Filozofia i religia dostarczają 
nam jednak cennych myśli, które nieco przynajmniej oświe-
tlają stan rzeczy. Pytamy się po pierwsze, czy i w jakim 
stopniu Bóg odpowiada za zło we wszechświecie.

1. Czy Bóg odpowiada 
za z³o we wszechœwiecie?

a. Pogląd dualistyczny. Jest światopogląd, który pro-
blem nasz rozwiązuje w sposób prosty, zwalniając Boga 
od wszelkiej odpowiedzialności za zło w świecie. Jest to 
tzw. dualizm. Zasadnicza myśl jest następująca: Zło od 
Boga pochodzić nie może. Zło wskazuje na to, że Bóg nie 
jest jedyną praprzyczyną wszechrzeczy, że obok Boga od 
początku działa praprzyczyna nieboska. Gdyby Bóg był 
całkiem wolnym, urządziłby świat lepiej. Lecz przeszkadza 
Mu inna potęga. Dobro w świecie pochodzi od Boga, zło 
bierze swój początek od praistoty Bogu wrogiej.

Ten dualizm spotykamy już w starożytnej religii per-
skiej, do której nawiązuje później manicheizm. Świato-
pogląd ten wychodzi z założenia, że dwie praistoty stoją 
naprzeciw siebie, dobry duch światłości i zły duch ciem-
ności, Ormuzd i Aryman. Świat zaś jest terenem walki tych 
dwu duchów. U Platona zachodzi dualizm innego rodzaju. 
Platon przyjmuje, że obok Boga istnieje odwieczna, trudno 
kształtująca się materia, która sprawiła, że dzieło Boże 
pozostało niedoskonałym. Pod wpływem chrześcijań-
stwa dualistyczne teorie straciły swój wpływ, lecz odżyły 
w nowożytnej filozofii. Bardzo wpływowym był mistyk 
Jakób Boehme. Podług niego w Bogu samym są dwa 
pierwiastki. W Bogu jest światłość i ciemność, dobro i zło, 
a dualizm ten jest konieczny, bo ze sprzeczności i walki 
pomiędzy jednym pierwiastkiem i drugim rodzi się życie.  
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W tej dwojakiej postaci objawia się Bóg także we wszech-
świecie. Do Boehmego nawiązuje późniejszy Schelling.

Nowoczesny pesymizm również dochodzi do dua liz-
m u. Podług Schopenhauera istotą świata jest ślepa wola, 
Edward Hartmann zaś przyjmuje, że istnieje wprawdzie 
rozum Boski, ale jemu przeciwstawia się ślepa wola jako 
drugi prapierwiastek. Do dualizmu przyznaje się także John 
Stuart Mill. Ze współczesnych filozofów wspominamy  
A. Vierkandta15 i K. Ehrenfelsa16. Głośną stała się teoria 
Klagesa17. Podług Klagesa istnieją dwa kosmiczne prapier-
wiastki: duch i elementarny nieświadomy popęd życia (eros 
kosmiczny). Klages wyżej stawia popęd życia. Duch jest 
jego wrogiem, a celem dziejów ludzkości jest wyzwolenie 
życia z potęgi ducha. Pod wpływem Klagesa był w ostatnim 
okresie życia M. Scheler.

Z początku był obrońcą bezwzględnego prymatu ducha. 
Bóg dla niego był duchem osobowym, który wszystko 
stworzył z nieskończonej miłości. Później twierdził, po-
dobnie jak Klages, że od początku istnieją dwa pierwiast-
ki: duch i irracjonalny popęd życia. Dla Schelera jednak 
duch nie jest wrogiem życia, a celem jest synteza ducha  
i popędu.

Przeciwko dualizmowi przemawiają dwie zasadnicze 
racje. Po pierwsze dualizm sprzeczny jest z prawdziwym  
i czystym pojęciem istoty Boskiej. Usiłuje on mądrość  
i dobroć Boga ocalić za cenę jego niezależności i wszech-
mocy. Bóg ograniczony w swej działalności niezależną od 
siebie wrogą potęgą nie byłby właściwie już Bogiem. Po 
drugie dualizm nie rozwiązuje zagadnienia zła. Na pierwszy 
rzut oka wydaje się, że wyjaśnia w sposób prosty dobro 
i zło na świecie. Przy dokładniejszym badaniu nie trudno 

15 Der Dualismus im modernen Weltbild, Berlin 1832.
16 Kosmogonie, Jena 1916.
17 Der Geist als Widersacher der Seele, Darmstat 1929/32.
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zauważyć, że nie czyni zadość rzeczywistości. To proste 
rozgraniczenie, wyprowadzające dobro od Boga, a zło 
od potęgi ciemnej, jest nie do przeprowadzenia. Gdyby 
zło było złem bezwzględnym, więc czymś całkowicie 
bezsensownym i nieboskim, wtedy można by i należałoby 
je wywodzić całkowicie z pierwiastka nieboskiego. Lecz 
tak wcale nie jest. Stoimy wobec dziwnego faktu, że to, co  
z jednej strony przedstawia nam się jako zło, z drugiej strony 
posiada bardzo celowe znaczenie, że zwłaszcza cierpienie, 
które przybrać może formy tak przerażające, najwyższe  
w sobie zawiera wartości. Każda etyka przyznaje, że w głę-
bokim bólu, a szczególnie w cierpieniach psychicznych, 
może być coś wzniosłego, coś prawdziwie boskiego. Jakże 
byłoby to możliwe, gdyby zło było tylko ślepą konieczno-
ścią albo wyłącznym dziełem ciemnej potęgi?

b. Pogląd teistyczny. Teizm przyjmuje, że Bóg cały 
wszechświat stworzył z nicości i nim kieruje niezależnie 
od innej potęgi, że nic ostatecznie nie istnieje i nic się nie 
dzieje wbrew Jego woli.

Nie twierdzi się jednak, że wszystko bezpośrednio jest 
dziełem Bożym i bezwzględnie odpowiada woli Boskiej.  
I teizm przyznaje, że w świecie działają pierwiastki irracjo-
nalne, tj. pierwiastki pozbawione rozumu albo działające 
wprost w sprzeczności z prawdziwymi prawami i celami 
rozumu. Tym pierwiastkom przysługuje względne samoist-
nienie i względną zdolność do samodzielnej działalności. 
Te pierwiastki są w głównej mierze bezpośrednim źródłem 
zła i bez uwzględnienia tych pierwiastków zła w świecie 
nie można tłumaczyć.

Do tych pierwiastków należą: Po pierwsze siły i prawa 
przyrody. Są one objawem mądrości Boskiej i na ogół 
działają celowo. Ale siły te i prawa są irracjonalne o tyle, 
że są ślepe i wskutek tego ślepą koniecznością działają bez 
względu na to, czy niszczą życie lub dzieło ludzkie.

Wielką rolę w życiu ludzkim odgrywa, jako pierwiastek, 
nieobliczalny przypadek szczęśliwy lub nieszczęśliwy. 
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Przez przypadek rozumiemy krzyżowanie się dwóch 
szeregów przyczynowych, które nie są umyślnie i celowo 
skierowane na siebie, np. kula trafi człowieka, który przy-
padkowo przechodzi.

Bardzo poważnym czynnikiem irracjonalnym jest 
wolna wola ludzka. Stworzona na to, by kierować życiem  
podług rozumu i prawa Bożego, działać może jednak 
nierozsądnie i niemoralnie, zdolna do uczynków najohyd-
niejszych. Ze słabości i złości woli wynika większa część 
niedoli ludzkiej, a podług Objawienia wszystkie cierpienia 
ostatecznie są skutkiem grzechu, który ciąży na rodzaju 
ludzkim od Adama. Bóg chciał w dobroci swej człowieka 
zachować od śmierci i cierpienia, z winy człowieka stało 
się inaczej.

Podług Objawienia działa w świecie także potęga de-
moniczna, świat złych duchów. Zły duch skusił człowieka 
do pierwszego grzechu i tak działa w dalszym ciągu jako 
największy wróg Boga. Trudno tłumaczyć potęgę zła i nie-
ludzką wprost złość, która objawia się w dziejach ludzkości, 
bez wpływów demonicznych.

Działają więc w świecie pierwiastki irracjonalne18. Ale 
podług światopoglądu teistycznego wszystkie te pierwiastki 
stworzone są przez Boga i zależne od Niego. Nawet szatan 
jest aniołem stworzonym przez Boga i dopiero buntując się 
przeciwko Bogu stał się złym duchem. Bóg sam dał swym 
stworzeniom samoistnienie i samodzielność, a istotom 
rozumnym wolną wolę z możnością działania wbrew wy-
raźnej woli Jego. Dzieją się więc rzeczy w świecie, które 
nie są dziełem Bożym i bezpośrednio nawet są sprzeczne 
z wolą Bożą. Ale wszystko trwa w zależności od Boga, 
i ostatecznie nic się nie dzieje bez woli Bożej, przynaj-
mniej nic bez dopuszczenia Boga. I zło moralne możliwe 

18 Por. F. Sawicki, Das Irrationale im Weltgrund. Philos. Jahr- 
buch 1939.
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jest tylko, o ile Bóg z wyższych względów je dopuszcza. 
Ostatecznie więc Bóg jednak odpowiada za wszelkie zło  
w świecie.

Nasuwa się pytanie, czy Bóg mógł stworzyć świat bez 
wszelkiego zła, czy zło jest koniecznością, której nie dało 
się unikać, czy Bóg z wolnej woli stworzył świat, w któ-
rym zło jest możliwe, a cierpienia są nieuniknionym losem 
stworzeń.

Leibniz uważał, że Bóg świata bez zła stworzyć nie 
mógł. Wniosek Leibniza jest prosty. Zdaniem Leibniza, 
świat jako stworzenie Boskie musi być najlepszy z wszyst-
kich możliwych. Jeżeli pomimo to zło w nim zachodzi, 
wynika z tego, że świat bez zła jest niemożliwy, albo świat 
bez zła nie byłby najlepszym, ponieważ nie byłoby w nim 
cennych wartości moralnych, np. męstwo, cierpliwość, 
męczeństwo, które zakładają istnienie zła.

Dowód Leibniza nie jest ścisły. Bóg oczywiście stworzył 
może tylko świat, który godzien jest Jego mądrości, dobroci 
i potęgi. Ale nie musi to być koniecznie świat najlepszy. 
Słusznie się zauważa, że świat bezwzględnie najlepszy 
jest niemożliwy. Bo jeżeli świat jakiś doskonały istnieje, 
zawsze do pomyślenia jest jeszcze doskonalszy. Należy też 
przypuszczać, że zło nie jest konieczne do urzeczywist-
nienia najwyższych celów życia. Widzimy wprawdzie, że 
i zło Bogu służy, ale Bóg mógłby niezawodnie także inną 
drogą, tj. bez zła, cele swoje osiągnąć. Podług Objawienia, 
Bóg rzeczywiście chciał pierwotnie człowieka doprowadzić 
do doskonałości i szczęśliwości wiecznej bez bólu i bez 
śmierci.

Nie trudno poznać, że świat bez zła fizycznego i mo-
ralnego byłby zasadniczo możliwy. Możliwe jest życie 
cielesne bez bólu. Gdyby nie było nerwów wrażliwych na 
ból, nie byłoby cierpień fizycznych, a zdaje się, że z tej racji 
niższe zwierzęta bólu rzeczywiście nie odczuwają. Śmierć 
nie byłaby konieczna, gdyby ciało miało nieograniczoną 
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zdolność odrodzenia się. Jednokomórkowe organizmy po-
siadają tę zdolność odradzania się przez podział komórki 
lub złączenie się z drugą komórką i stąd, jak zwykle się 
przyjmuje, są potencjalnie nieśmiertelne. A jeżeli śmierć  
i cierpienia należą do porządku naturalnego, mogły być 
wyłączone w sposób nadprzyrodzony, jak to miało być  
w raju. I zła moralnego Bóg nie potrzebował dopuszczać. 
Mógł odmówić istotom rozumnym wolnej woli, mógł też 
wolną wolę łaską nadzwyczajną powstrzymać od wszelkie-
go grzechu i z całą pewnością doprowadzić do doskonałości 
moralnej.

Jeżeli więc jest w świecie zło fizyczne i moralne, to osta-
tecznie dlatego, że Bóg z wolnej woli z ważnych racji tak 
postanowił, że Bóg tak chce lub przynajmniej to dopuszcza. 
Najmniejsze i największe zło ostatecznie nie dzieje się bez 
dopuszczenia Boskiego.

Tym wyraźniej nasuwa się pytanie, jak to pogodzić  
z dobrocią i miłością Boską?

2. Czy mi³oœæ mo¿e 
umyœlnie sprawiaæ 
lub dopuszczaæ cierpienia?

Czy można komuś sprawić ból, czy można słusznie 
być twardym i nieubłaganym pomimo miłości lub nawet 
z miłości? Tak jest. Podług porządku moralnego wolno, 
a czasem nawet trzeba tak postąpić. Miłość życzliwa nie 
sprawia ani nie życzy nikomu cierpienia, o ile cierpienie jest 
złem, ale może dopuszczać, a nawet sprawiać cierpienia,  
o ile wyższe dobro tego wymaga.

I tak po pierwsze: wolno i trzeba być czasem nieubła-
ganym pomimo miłości. Jest to czyn heroiczny, jeżeli 
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matka poświęca życie dziecka dla ojczyzny albo matka 
machabejska zachęca synów do poniesienia śmierci dla 
wiary świętej i, po śmierci męczeńskiej sześciu synów, do 
najmłodszego przemawia: Synu, nie będziesz się bał tego 
kata, ale stawszy się godnym braci twych uczestnikiem, 
przyjmij śmierć (2 Mch 7,29). Jest obowiązkiem sędziego 
sprawiedliwie sądzić i tego, dla którego w sercu ma współ-
czucie lub nawet miłość.

Czy więc miłość nie jest najwyższą cnotą? Czy miłość 
musi ustąpić przed sprawiedliwością? Miłości przysługuje 
bezwzględnie pierwszeństwo. I w tym wypadku miłość do 
niższego dobra ustępuje właściwie tylko przed miłością do 
dobra wyższego. Miłość nade wszystko! Ale zawsze obowią-
zuje ordo amoris, porządek miłości, polegający na tym, że 
dobro wyższe ma pierwszeństwo przed niższym. Odróżniamy 
przy tym jeszcze porządek co do miłości uczuciowej i miłości 
wartościowania. Matka uczuciowo może kocha dziecko swe 
więcej niż Boga, ale Bóg dla niej jest wartością wyższą, której 
w danym razie należy poświęcić i dziecko.

Są atoli pewne granice tego poświęcenia siebie i innych. 
Te granice określa sam porządek moralny w sposób na-
stępujący: Człowiek jako istota rozumna jest osobą i jako 
osoba jest celem sam w sobie. Wskutek tego nie powinien 
być jak rzecz nieosobowa środkiem tylko dla obcych celów. 
Powinien służyć celom wyższym, ale i w tym nie przestaje 
być celem sam w sobie. Jako osobowość moralna człowiek 
ma wartość i godność bezwzględną. Stąd nie wolno jemu 
się zrzec tej godności, a nikomu nie wolno jej naruszać. 
Wolno dla celów wyższych poświęcić mienie i życie, nie 
wolno złożyć w ofierze moralnej osobowości, tj. nie wol-
no zrzec się godności moralnej, nie wolno działać wbrew 
sumieniu, nie wolno grzeszyć dla dobrego celu, bo to nie 
byłoby poświęceniem tylko własnego ja, lecz podkreśle-
niem porządku moralnego, który jest dobrem najwyższym 
i nie ustępuje przed żadnym innym dobrem.
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Jeżeli człowiek ma być celem sam w sobie, a nie tylko 
środkiem, powinien w pracy i cierpieniu zawsze mieć także 
możność jakiegoś zysku, przynajmniej dla swej duchowej 
osobowości. Ten zysk jest zapewniony, gdy sam poświęca 
życie dla sprawy dobrej. Traci życie cielesne, ale zwycięża 
i zyskuje przez to jego jaźń duchowa: Ktoby utracił duszę 
swoją dla mnie, znajdzie ją (Mt 10,39). Trudniej rzecz 
się przedstawia, gdy ktoś skazany jest na karę, a może na 
karę śmierci. Ale i w tym wypadku cierpienie może służyć 
zbawieniu duszy, gdy człowiek pokornie i cierpliwie karę 
przyjmuje. Gdy tego nie czyni, z własnej winy przestaje 
być celem i staje się środkiem tylko zachowania porządku 
moralnego.

Wolno więc i trzeba być czasem nieubłaganym pomimo 
miłości, wolno i trzeba tak postąpić także z miłości, jeżeli 
to konieczne lub pożyteczne dla tego, którego się kocha, 
jeżeli więc on sam przez to zyskuje dobro wyższe, np. 
zdrowie albo korzyść moralną, względnie unika większe-
go zła. Wiemy jak zgubna jest miłość, która na wszystko 
pozwala, nie umie odmówić i nie umie sprawić nikomu 
bólu. Cierpienia są szkołą hartu duszy i nic wielkiego 
się nie dzieje bez mozołu i cierpień. Można więc i trzeba  
z miłości dopuszczać i sprawiać ból. Tak postępuje i Bóg: 
Kogo Pan miłuje, tego karci, a ćwiczy każdego syna, którego 
uznaje za swego (Hbr 12,6). Właśnie wielka miłość może 
być twardą i nieubłagalną, gdy chodzi o dobra najwyższe, 
twardą wobec siebie i innych. Jest coś prawdy w tym, co 
Nietzsche powiedział: Wymaga to nadzwyczajnej wielkości 
ducha, kształcić przyszłego człowieka a nie załamać się 
na widok tych wielkich cierpień, które w tym celu nakłada 
się ludzkości19. Trzeba być Bogiem, by zachować spokój 
ducha na widok nadmiaru bólu we wszechświecie, Bóg 

19 Woła ku pomocy IV.
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to wszystko znosi, Bóg pociesza i zasila, ale nie przerywa 
pomimo próśb i łez cierpiących, i to nie dla braku miłości, 
lecz dlatego, że miłość Jego pragnie ludzkość prowadzić 
przez tę noc ciemną do światłości. Tak poucza Chrystus 
uczniów o znaczeniu swojej męki: Czyż nie było potrzeba, 
aby to ucierpiał Chrystus i tak wszedł do chwały swojej 
(Łk 24,26)?

Dopuszczenie i sprawienie bólu nie jest więc zasadni-
czo sprzeczne z miłością. Chodzi o to, czy miara i sposób 
dopuszczenia zła we wszechświecie są celowe i odpowia-
dają mądrości, sprawiedliwości i dobroci Boskiej. W tym 
tkwi właściwe zagadnienie usprawiedliwienia Opatrzności 
Boskiej. Zasadnicze pytanie brzmi: Czy cierpienia są bezce-
lową męczarnią, czy też raczej służą one wyższym celom, 
a są zbawienne dla samych stworzeń. Tym samym wysuwa 
się na plan pierwszy kwestia celowości cierpienia.

3. Z³o fizyczne i moralne 
w œwietle Opatrznoœci Boskiej

Zbadamy więc teraz stan faktyczny, zbadamy to zło  
i ten nadmiar zła, który rzeczywiście w życiu zachodzi, 
czy dopuszczenie tego zła usprawiedliwione jest celem 
wyższym i dobrem samych stworzeń.

A. Ból i śmierć w świecie organicznym
Ból i śmierć należą w świecie organicznym do porządku 

naturalnego, wynikając z naturalnych warunków życia. Jako 
prawo ogólne odpowiadają one pozytywnej woli Bożej i nie 
są tylko dopuszczeniem Boskim.

Nie trudno wykazać, że ból i śmierć zasadniczo są urzą-
dzeniem celowym w przyrodzie. Ból fizyczny jest oczywi-
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ście złem, ale złem, które ma wielkie dodatnie znaczenie 
biologiczne. Ból stoi na usługach życia. Jak rozkosz łączy 
się z przeżyciem dodatnim i zachęca do funkcji odpowiada-
jących celom życia, tak ból łączy się z zaburzeniem życia. 
Przez to ból pobudza do unikania tego, co zagraża życiu 
i do starania się o wyleczenie przy uszkodzeniu organizmu. 
Ból jest też dla lekarza niezastąpionym środkiem diagnozy.

Tak więc zasadniczo rozumiemy dobrze biologiczne 
znaczenie bólu. Pozostają jednak trudności w szczegółach. 
Stopień bólu nie zawsze jest pewną miarą niebezpieczeń-
stwa życia. Całkiem niewinne zachorzenie zęba wywołać 
może gwałtowne bóle, podczas gdy gruźlica powoduje 
cierpienia na ogół mniejsze. Przy chorobie zaś raka często 
wtedy dopiero przychodzą silniejsze bóle, kiedy rozwój 
choroby już utrudnia lub uniemożliwia skuteczną pomoc 
lekarską. Czy to jest urządzenie celowe?

Celowość podziału wrażliwości ciała na ból nie jest 
jednak dostatecznie wyjaśniona. Są jednak pewne dane, 
o których warto tu wspomnieć. Powierzchnia ciała wraż-
liwa jest szczególnie na podniety zewnętrzne, np. ucisk, 
poranienie, palenie. Natomiast narządy wewnętrzne, jak 
mózg, serce, żołądek, kiszki nie reagują bólem na te pod-
niety, ponieważ na ogół nie są narażone na podniety tego 
rodzaju. Ból w tych narządach powstaje na skutek zaburzeń  
w przemianie materii lub krążeniu krwi20. Znamiennym 
jest też, że najważniejszą wrażliwość na ból wykazują te 
organy, które nigdy całkowicie spocząć nie mogą. Serce, 
płuca, żołądek, mózg muszą i w czasie choroby spełniać swe 
czynności i szalony sprawiałoby ból, gdyby ruch chorego 
organu wewnętrznego połączony był z bólem podobnie jak 
ruch chorej nogi. Zasadniczo więc objawia się i w podziale 
wrażliwości na ból podziwu godna celowość.

20 Por. F. Sauerbruch, Wesen und Bedeutung des Schmerzes, 
Berlin 1936.
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A jaki jest cel śmierci w przyrodzie? Odpowiadamy 
paradoksalnie, a jednak trafnie: śmierć służy także życiu. 
Śmierć, zagrażając życiu, podtrzymuje stałą walkę o byt, 
pobudzając energię życiową do ostatecznego napięcia. 
Niszcząc zaś życie umożliwia rozmnażanie. Organizmy 
zużyte muszą wymierać, aby rozwijać się mogło nowe 
kwitnące życie.

Zastanawia jednak sposób, w który śmierć wykonuje 
swą władzę w przyrodzie. Prawo śmierci byłoby łatwiej 
zrozumiałe, gdyby każde stworzenie przynajmniej do końca 
się wyżyło i umarło, zwiędłe i wyczerpane po wydaniu 
owocu. Lecz prawem przyrody jest gwałtowna śmierć.  
W całej przyrodzie panuje zacięta walka. Życie zwierzęce 
jest wzajemnym mordowaniem, zwierzęta – jak drastycznie 
się wyraża Schopenhauer – żyją przez to, że jedno drugie 
pożera. To właśnie wywołuje wrażenie twardego, okrutnego 
prawa.

Dlaczego tak jest? I to prawo gwałtownej śmierci słu-
ży życiu. Gdyby wszystkie zwierzęta żyły pożywieniem 
roślinnym, nie byłoby oczywiście tego mordowania, ale 
istniałaby mniejsza ilość i rozmaitość gatunków. Obecny  
porządek umożliwia w przyrodzie wielką rozpiętość or-
ganicznych szczebli, przy czym na ogół niższe zwierzęta 
służą za pożywienie wyższym. Urządzenie to przyśpiesza 
też przemianę materii martwej. Gdyby tego nie było, świat 
byłby pełen trupów zwierzęcych. Przyroda pracuje ze 
skrupulatną czystością, nie cierpi trupów, lecz wszystko 
wplata w okrężny bieg swój i najszybciej cel swój osiąga, 
jedno drugiemu wydając na pożywienie. Dochodzi jeszcze 
jedna przyczyna, która też wyjaśnia, dlaczego nie tylko co 
martwe służy za pożywienie, lecz walka zwraca się prze-
ciwko zwierzętom żywym. Walka o byt przyczynia się do 
zachowania równowagi w przyrodzie. Żaden gatunek nie 
powinien zbytnio wyrosnąć ponad drugi. Dlatego wza-
jemnie utrzymują się w ryzach. Jeśli jeden gatunek bierze 
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górę, stając się przez to plagą dla całości, mnożą się jego 
wrogowie, sprowadzając go do skromniejszej miary. Jest to  
zjawisko powszechne. Na przykład, gdzie w przyrodzie  
w nadmiernej ilości występują „szkodniki”, czy to mszyce, 
czy szarańcze, czy inne, trzymają je ostatecznie w karbach 
pasożyty, określone jako „pożyteczne”, i tym sposobem 
przyroda sama opanuje plagi, wobec których człowiek jest 
bezradny.

Prawo gwałtownej śmierci w przyrodzie nam się 
wydaje okrutne, ponieważ na życie zwierzęce zbyt ludz-
kimi patrzymy oczyma. Zwierzęta jednak nie odczuwają 
bólu fizycznego w tym samym stopniu co człowiek, a im 
mniej u nich rozwinięty jest system nerwowy, tym samym 
słabsze jest odczucie bólu. U niższych owadów, gdzie za - 
chodzą właśnie „najokrutniejsze zjawiska”, zdaje się, nie 
ma w ogóle wrażeń bólu, bo zdarza się, że owad na wpół 
zgryziony w żuchwach swego wroga z apetytem dalej 
spożywa pochwycony pokarm. Nie ma przede wszystkim  
u zwierząt tych wzruszeń psychicznych, które u człowieka 
zwykle towarzyszą chwili śmierci. Sama w sobie śmierć 
szybka, gwałtowna, jest na ogół mniej bolesna, niż powolne 
obumieranie wskutek choroby, i człowiek wolałby może 
umrzeć nagłą, niespodziewaną śmiercią, gdyby nie kierował 
się względami wyższymi.

B. Cierpienie w życiu ludzkim
Cierpienia ludzkie ilościowo i jakościowo przewyższa-

ją cierpienia zwierząt. Do cielesnych cierpień dochodzą 
tu psychiczne. Za to ból ma tu znaczenie całkiem inne, 
nie tylko biologiczne, lecz także duchowe, a szczególnie 
moralno-religijne. A gdy pod względem biologicznym 
nie ból sam jest wartością, lecz raczej ta okoliczność, że 
każdy przed nim ucieka, to u człowieka ból jako taki nabiera 
znaczenia przez to, że go się przyjmuje i znosi. Cierpienie, 
należycie wykorzystane, wzmacnia i hartuje charakter, bo 
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do znoszenia cierpień potrzeba większego wysiłku, niż 
do wykonywania ciężkiej pracy. Cierpienie uczy głębiej 
odczuwać i rozumieć życie, a dając odczuć nicość rzeczy 
doczesnych i odrywając od użycia zmysłowego oczyszcza 
i uszlachetnia uosobienie wewnętrzne. Poważny postęp w ży-
ciu duchowym osiągamy tylko za cenę walk, wyrzeczeń się  
i gorzkiego doświadczenia.

Cierpienie może mieć wprawdzie i skutki wręcz prze-
ciwne. Zdarza się, że charakteru nie hartuje, ujawniając 
raczej jego słabość i niskość, że nie podnosi na duchu, lecz 
prowadzi do rozpaczy i załamania, że nie otwiera duszy 
dla Boga, lecz zamyka ją i zatwardza. Ale każde cierpienie 
może i powinno być wykorzystane, aby nam przyniosło mo-
ralny pożytek. Nawet pesymizm uznaje tę etyczną wartość 
cierpienia. Całe życie, pisze Schopenhauer, przedstawia 
się jako proces oczyszczający duszę przez cierpienia21. Ed 
Hartmann dodaje: Nie ma cierpienia, które by nie mogło 
być zbawienne22.

I śmierć jest dla człowieka losem cięższym niż dla 
zwierząt, człowiek bowiem odczuwa jej ciężar także du-
chowo. Za to śmierć dla człowieka ma cel głębszy i nowe 
znaczenie dodatnie.

Po pierwsze, powtarzają się w doskonalszej formie te 
cele, które spotkaliśmy już w świecie zwierzęcym. Śmierć 
wywołuje tu również walkę o byt, budząc przez to ener-
gie cielesne i duchowe. Umożliwia tu także rozmnożenie 
i przez to odrodzenie życia. Umożliwiając zaś rozmnożenie 
gatunkowe, śmierć uzasadnia też życie płciowe, miłość 
i życie rodzinne.

Sama myśl o śmierci wpływa na człowieka kojąco  
i zbawiennie. Mówi o tym nie tylko religia. Pięknie pisze  

21 Schopenhauer, Werke. II, s. 754. Wydanie Reclam.
22 Zur Geschichte des Pessimismus, Berlin 1880, s. 119.
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o tym filozof Paulsen: Śmierć, jej codzienna możliwość 
zdaje się być koniecznym regulatorem życia ludzkiego 
i ludzkich uczuć. Woła do smutnych i stroskanych: jeszcze 
chwilka i pozbędziecie się ciężaru. Woła do lekkomyślnych 
i beztroskich, by życie brali poważnie: nadejdzie czas, kto 
wie kiedy, że już będzie za późno. Woła do pysznych, by nie 
wynosili się nad mniej uprzywilejowanych: jeszcze kilka 
dni śmierć was zrówna, ciebie podziwianego i czczonego  
z bezimiennym najemnikiem, ciebie bogacza i pana moż-
nego z najuboższym żebrakiem. Bez tego czynnika miary  
i wyrównania wszystka radość i ból, pycha i ucisk potęgo-
wałyby się do nieskończoności23.

Nowe i najgłębsze znaczenie przybiera śmierć w świetle 
nieśmiertelności duszy. W przyrodzie utrzymuje się tylko 
życie gatunkowe. U ludzkości zaś, przypuściwszy nieśmier-
telność duszy, śmierć nawet dla jednostki, którą dosięga, 
staje się przejściem do nowego bytu, godziną narodzin do 
nowego życia, do życia wyższego i wiecznego. Ginie przez 
to smutna groza śmierci. Życie odnosi tryumf ostateczny 
według słów św. Pawła: Gdy to, co śmiertelne, przyoblecze 
nieśmiertelność, wtedy się stanie nowa mowa, która jest 
napisana: Pożarta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzie jest 
zwycięstwo twe, śmierci? Gdzież jest, śmierci, oścień twój 
(1 Kor 15,54)?

C. Zło moralne
W życiu ludzkim do zła fizycznego dochodzi zło mo-

ralne. Tym złem moralnym jest grzech. Grzech towarzyszy 
człowiekowi w życiu codziennym i przyjąć może postać 
straszną, potworną, zwyrodniałą. To zło moralne jest samo 
w sobie wielkim złem oraz obfitym źródłem zła fizycznego. 
Wiemy, jakie są skutki moralnej słabości, lekkomyślności 
lub złości ludzkiej. Podług Objawienia nawet wszelkie zło 

23 System der Ethik 7, Stuttgart 1906, I, s. 337.
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fizyczne w życiu ludzkim pochodzi z grzechu, nie zawsze 
z grzechów osobistych, ale ostatecznie wszystko z grzechu 
pierworodnego.

Jaki jest stosunek Boga do zła moralnego? Zło fizyczne 
może być przedmiotem pozytywnej woli i przyczynowości 
Boskiej, jako kara albo jako środek zbawienia, a w przy-
rodzie należy do naturalnego porządku ustalonego przez 
Boga. Zło moralne sprzeczne jest z przykazaniem Boskim 
i o tyle też z wolą Boską. Bóg grzechu nie chce, Bóg grzech 
nienawidzi. Ale grzech dopuszczony jest przez Boga,  
a byłby niemożliwy, gdyby Bóg go nie dopuszczał.

Dlaczego Bóg grzech dopuszcza pomimo ujemnych jego 
skutków? Po pierwsze dlatego, że Bóg chciał człowiekowi 
dać wolną wolę, żeby mu służył nie jako niewolnik, lecz 
jako istota rozumna, żeby zasilany łaską, własnym wysił-
kiem torował sobie drogę i zasłużył sobie na chwałę wiecz-
ną. Człowiek wskutek wolnej woli zdolny jest także do 
grzechu, nawet do grzechów strasznych, ale sama w sobie 
wolna wola jest najcenniejszym naturalnym darem Bożym, 
i oczywiście Bóg powiedział, że warto ją dać człowiekowi 
pomimo skutków ujemnych.

Bóg dopuszcza grzech po drugie dlatego, że zło moral-
ne może być podporządkowane celom dobrym i podług 
woli Bożej ostatecznie im także służy. Życie grzeszne może 
być powodem szczerej pokuty, opłakane jego skutki mogą 
spowodować opamiętanie grzesznika. Z grzesznika może 
się stać święty. Bogu zaś grzech daje okazję do okazania 
wielkiej swej dobroci i litości. Największe dzieło miłości 
Boskiej, odkupienie ludzkości przez Syna Bożego, spowo-
dowane było przez grzech, tak iż Kościół ten czyn nieszczę-
sny wprost nazywa „szczęśliwym grzechem” (felix culpa), 
ponieważ jemu zawdzięczamy Zbawiciela.
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D. Zagadkowość poszczególnych losów ludzkich.
Irracjonalność w Opatrzności Boskiej
Zasadnicza wartość cierpienia jest tak oczywista, że 

nie trudno o niej mówić w ogólnych rozważaniach. Trud-
niej jest wyjaśnić zagadkowe często losy poszczególnych 
jednostek i odpowiedzieć na pytania konkretne: Dlaczego 
Bóg dopuszcza tak straszne i okrutne rzeczy? Jaki jest cel 
tego właśnie cierpienia? Dlaczego ja muszę umrzeć w tak 
młodym wieku, a innym wolno żyć, działać i doznać radości 
życiowej?

Mało umiemy na to odpowiedzieć, a czasem wypadnie 
nam w milczeniu tylko przed wielkością cierpień kornie 
pochylić czoło. Zbyt mało rozumiemy porządek rzeczy, 
głębsze przyczyny i dalsze skutki tego, co się dzieje. Wolno 
i trzeba zaufać, że Opatrzność Boska, objawiająca się we 
wszechświecie tak wspaniale, i w tym wypadku dla nas 
pokrytym ciemnością, idzie drogą właściwą. Kilka jednak 
uwag zasadniczych nieco może oświetlić stan rzeczy.

Żeby zrozumieć stan rzeczy, trzeba uwzględnić, że nie 
wszystko, co się dzieje bezpośrednio, pochodzi od Boga  
i nie wszystko samo w sobie odpowiada woli Boskiej, lecz 
zło często jest tylko dopuszczeniem Boskim, Bóg działa 
przez siły i prawa przyrody i to, co w świecie się dzieje, 
bezpośrednio tłumaczy się przyczyną naturalną. Działają 
tu, jak już wspomniano, czynniki irracjonalne, tj. ślepe, 
pozbawione rozumu, lub sprzeczne z rozumem, nawet Bogu 
wrogie. Te czynniki zależne są od Boga i działać nie mogą 
bez dopuszczenia Bożego, ale przysługuje im względna 
zdolność do samodzielnego działania. Bez uwzględnienia 
tego porządku naturalnego i jego pierwiastków irracjonal-
nych nie można zrozumieć biegu rzeczy, bo dzieją się rzeczy, 
które oczywiście same w sobie są okrutne, niesprawiedliwe 
i stąd zagadkowe. Nie można by np. tłumaczyć, dlaczego 
ten właśnie człowiek urodził się dziedzicznie obciążony, 
umysłowo chorym, gdyby losy człowieka bezpośrednio 
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były wskazane przez Boga. To jest tylko dopuszczenie 
Boskie, a bezpośrednio tłumaczy się naturalnym biegiem 
okoliczności. Poznaliśmy już te czynniki irracjonalne. Do 
nich należą ślepe siły przyrody, przypadek, wolna wola 
duchów stworzonych przez Boga.

Najważniejszym źródłem zła jest własna wola człowie-
ka. Jest źródłem zła moralnego, a ostatecznie i zła fizycz-
nego. W niej jest początek tragedii w dziejach ludzkości. 
Człowiek miał pierwotnie być wolnym od cierpień i śmierci, 
a przebywszy czas próby drogą niezbyt mozolną, miał 
osiągnąć szczęśliwość wieczną w niebie. Uwiedziony przez 
szatana wypowiedział Bogu posłuszeństwo i grzechem 
swoim sprowadził na ziemię cierpienia i śmierć. Mówi się, 
że opowieść biblijna o raju i upadku pierwszego człowieka 
jest bajką tylko lub mitem. Ale najpoważniejsi myśliciele 
przyznają ze stanowiska filozofii historii, że w niej jest 
zawarta głęboka prawda. Tragizm dziejów ludzkości wska-
zuje na to, że raz kiedyś nastąpiła katastrofa, która zburzyła 
harmonię życia ziemskiego i wprowadziła rozłam w samą 
naturę ludzką. Bez tej tajemnicy – mówi Pascal – sami sobie 
jesteśmy niezrozumiali. Schopenhauer uważa to twierdze-
nie, że wina leży u podstaw naszego bytu, za najgłębszą 
myśl Pisma Świętego. M. Scheler wyraża przekonanie, że 
fakty poważne nasuwają przypuszczenie, iż oprócz winy 
człowieka wpływ demoniczny zmienił pierwotny charak-
ter bytu24. Trudno tę przeszłość daleką oświetlić badaniem 
naukowym. Wyraźnie zaś widzimy, jak zgubnie działają 
zboczenia moralne w dalszych dziejach ludzkości.

Zło, spowodowane przez te czynniki irracjonalne, bezpo-
średnio nie wynika z woli Bożej, lecz dzieje się pod pewnym 
względem bez wyraźnej woli Bożej, a nawet wbrew tej woli. 

24 Vom Ewigen im Menschen, Leipzig, s. 500.
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Ostatecznie jednak wszystko to zależne jest od Boga, bo 
te czynniki same stworzone są przez Boga i działają tylko, 
o ile Bóg to dopuszcza. Powtarza się więc pytanie: Jak 
Bóg może dopuszczać rzeczy wprost o pomstę do nieba 
wołające? Bóg jest niepojęty w objawieniu swej mądrości, 
potęgi i dobroci, ale również niepojęte są objawy pozornej 
niecelowości i okrucieństwa w przyrodzie i w dziejach 
ludzkości. Trudno pojąć szczególnie to, że Bóg na działanie 
tych czynników do tego stopnia zezwala, milcząc niejako 
na wszystko, choć nam się wydaje, że interwencja Boska 
w tym wypadku byłaby wskazana.

Główny powód jest ten, jak wspomniano, że Bóg chciał 
człowiekowi i nawet istotom nierozumnym dać samoistnie-
nie i zdolności do samodzielnego działania. Mówiliśmy już 
o bezcennej wartości wolnej woli. Rzeczą podziwu godną 
jest to, że w przyrodzie wszystko się dzieje celowo przez 
same siły przyrody podług praw ogólnych. Ma to wielkie 
znaczenie dodatnie i dla człowieka, że polegać może na 
tym niezachwianym i nieubłaganym porządku natury. Dla 
tej wartości dodatniej Bóg tym czynnikom naturalnym dał 
władzę, chociaż mogą być skutki także ujemne. Bóg nie-
jako ukrywa się w porządku naturalnym do tego stopnia, 
że powstać może wrażenie, jakoby świat istniał i rządził 
się bez Boga: Świat objawia, a równocześnie ukrywa 
Boga. W tym jest trudność dla naszej wiary, ale podług 
woli Bożej wiara ma się borykać z tą trudnością. P. Wust 
pięknie przeprowadza tę myśl, że Bóg celowo odmawia 
nam w życiu religijnym bezwzględnej pewności rozumowej 
bez niejasności i możności wątpienia, by wiara nasza była 
zasługą25. Bóg prowadzi nawet świętych przez ciemną noc 
oschłości, w której wydaje się duszy, że jest opuszczona 

25 P. Wust, Ungewissheit und Wagnis, Salzburg 1937, s. 202.
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przez Boga, a przez tę noc bolesnego doświadczenia właśnie 
prowadzi do najwyższej doskonałości26. W Bogu samym 
nie ma ciemności, ale we wszechświecie dopuścił czynniki 
irracjonalne, by i one były środkiem służącym Jego celom 
i zasłoną, pod którą ostatecznie jednak działa Bóg.

Oczywiście Bóg może działać w świecie bezpośrednio 
i w religii nadprzyrodzonej rzeczywiście tak działa. Ale na 
ogół działa przez siły naturalne, kierując jednak wszystkim 
tak przedziwnie, że pomimo zła wszystko celom swoim 
podporządkować zdoła. Jeżeli przez to kogo spotyka 
ciężki los niezasłużony, musi oczywiście nastąpić w jakiś 
sposób sprawiedliwe wyrównanie. Dzieje się to częściowo, 
a czasem w dziwny sposób, już w tym życiu, a całkowite 
wyrównanie nastąpi w przyszłym życiu.

E. Cierpienie w świetle wieczności
Przyznajemy, że losy poszczególnych jednostek są 

dla nas często zagadkowe. Przyznajemy więcej jeszcze.  
W świetle samej doczesności los wielu ludzi byłby wprost 
sprzeczny ze sprawiedliwością, mądrością i dobrocią Boską. 
Mamy na oku np. tych, których nieubłagana śmierć zabiera 
w młodym wieku, uzdolnionych może, na pół rozwiniętych, 
pragnących życia a pozbawionych nadziei dalszego rozwo-
ju. Młodzi giną, a starzec już prawie niezdolny do życia, 
ciężarem sobie i innym, żyje w dalszym ciągu. Mamy na 
oku tych, którzy przez los swój niewinnie skazani są na 
cierpienia nadzwyczajne, choroby, prześladowanie, i życie 
kończą w strasznych mękach.

Ponieważ byłby w tym wszystkim rażący brak mądro-
ści i sprawiedliwości, wnioskujemy: jeżeli Bóg jest, musi 
być życie jeszcze drugie, pozagrobowe, w którym nastąpi 
wyrównanie wszystkich niedopełnień i niesprawiedliwości 

26 Przykład podaje A. Himel-Stier, Das Seelenleben der hl. Jo-
hanna Franziska von Chantal, Würzburg 1937.
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ziemskich, tak iż upośledzeni pocieszeni będą szczęśliwością 
wieczną. Z tych zaświatów płynie pociecha na ziemię i to 
czasem w tej mierze, że w cierpieniach największych do-
znaje się niewymownej radości. Prawie w zachwycie pisze 
o tym św. Paweł: Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia, a Bóg wszelkiej po-
ciechy, który nas cieszy we wszelakim utrapieniu naszym, 
abyśmy mogli i sami cieszyć tych, którzy są we wszelakim 
utrapieniu naszym, abyśmy mogli i sami cieszyć tych, 
którzy są we wszelkim ucisku, przez napominanie, którym  
i sami bywamy napominani od Boga. Albowiem jako w nas 
obfitują utrapienia Chrystusowe, tak i przez Chrystusa 
obfituje pociecha nasza (2 Kor 1,3).

F. Miłość Boska i kara wieczna
Religia chrześcijańska pociesza nas szczęśliwością 

wieczną, ale ta sama religia zapewnia, że jest i kara wiecz-
na, przeznaczona dla tych, którzy odchodzą z tego świata 
w stanie grzechu śmiertelnego, niepojednani z Bogiem. 
Oto wielkie mysterium tremendum naszej wiary, tajemnica 
wstrząsająca do głębi duszy, gdy rozważając choć cośkol-
wiek nią się przejmujemy. A jednak i piekło jest dziełem 
Bożym, a na bramie piekielnej widzi Dante umieszczone 
te słowa: Stworzyły mnie Wszechpotęga Boska, Mądrość 
najwyższa i Miłość odwieczna (Imfeme III, 5,6). Słowa te 
znaczą: stworzyła mnie Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec 
(Wszechmocność), Syn Boży (Mądrość, Logos) i Duch 
Święty (Miłość), ale dziwna śmiałość, że Dante wyraźnie 
wspomina tu o miłości Boskiej.

Żeby zrozumieć, jak tę naukę wiary pogodzić z dobrocią 
i sprawiedliwością Boską, rozważymy naprzód dokładnie 
treść tej nauki objawionej. Wysuniemy przy tym w obrębie 
dogmatu momenty, które nam nieco ułatwią uzgodnić tę 
tajemnicę z miłością Boską.
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a. Czy istnieje kara wieczna? Twierdzi się dosyć często, 
że piekło istnieć musi, ponieważ musi być kara wieczna za 
grzechy ciężkie. Dogmatyka tego nie potwierdza. Piekło 
jest, ponieważ Bóg tak postanowił. Mogło być inaczej. 
Sędzia Boski mógł zadowolić się karą doczesną i za grzechy 
ciężkie mógł i po śmierci dać możność zbawiennej pokuty. 
Nie można więc samym rozumem udowodnić, że piekło jest.

Pewność nam dać może tylko Objawienie, a Objawienie 
tę pewność daje.

Niewątpliwa jest nauka Pisma Świętego. Często jest 
mowa o tym. Przypominamy tylko twarde słowa wyroku na 
sądzie ostatecznym: Idźcie ode mnie przeklęci w ogień wiecz-
ny (Mt 25,41). Wyraz „wieczny” w Starym Testamencie nie 
oznacza często czasu nieskończonego, lecz tylko długi okres,  
w Nowym Testamencie zwykle stosowany jest w ściślej-
szym znaczeniu. Że w stosunku do piekła oznacza prawdziwą 
wieczność, wynika i z tego, że wyraźnie określa się tę karę 
jako bez końca: piekło to miejsce, gdzie robak nie umiera  
i ogień nie gaśnie (Mk 9,42). Święty Paweł krótko i za-
sadniczo mówi o potępionych: Nie odziedziczą Królestwa 
Bożego (1 Kor 6,10). Święty Augustyn zwraca uwagę na 
to, że podług Pisma Świętego kara jest tak wieczna, jak 
nagroda w niebie, bo czytamy: Pójdą ci na mękę wieczną,  
a sprawiedliwi do żywota wiecznego (Mt 25,46). Jeżeli 
więc w zastosowaniu do szczęśliwości wiecznej, wyraz 
„wieczny” tłumaczymy dosłownie, należy go tak tłumaczyć 
także w stosunku do kary wiecznej.

Taka była przez wszystkie wieki nauka Kościoła, złożo-
na też w uroczystych urzędowych dokumentach. Symbol 
Atanazjański, umieszczony w brewiarzu, wyznaje jako 
naukę wiary: Ci, którzy prowadzili życie dobre, wejdą do 
żywota wiecznego, ci zaś, którzy prowadzili życie złe, do 
ognia wiecznego. A Sobór Lateraneński IV oświadcza, 
że w dniu ostatecznym wszyscy otrzymają odpowiednią 
zapłatę, potępieni z szatanem karę wieczną, wybrani zaś  
z Chrystusem chwałę wieczną.
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Ojcowie Kościoła od początku wyraźnie powtarzają  
i podkreślają słowa Pisma Świętego o ogniu wiecznym. 
Nową naukę wprowadza Orygines, twierdząc, że po długo-
trwałych mękach ostatecznie jednak wszyscy, i najwięksi 
grzesznicy, ułaskawieni będą i pojednani z Bogiem, dojdą 
do szczęśliwości wiecznej. Niektórzy Ojcowie Kościoła 
szli za przykładem wielkiego Oryginesa. Przeważnie jednak 
naukę jego odrzucali, jako niezgodną z Pismem Świętym, 
a uroczyście nauka ta potępiona była na soborze partyku-
larnym w Konstantynopolu w 543 r., potwierdzonym przez 
papieża Wigiliusza. Bardzo poważni inni Ojcowie uważa-
li, że wolno i trzeba surową naukę o piekle złagodzić do 
pewnego stopnia. Uczyli więc, że zbawieni będą w końcu 
przynajmniej wszyscy ochrzczeni, którzy zachowali wiarę, 
chociaż umarli w stanie grzechu ciężkiego, a przede wszyst-
kim ci, którzy miłosierdzie okazali biednym. Takie było 
zdanie św. Ambrożego, a przez jakiś czas i św. Hieronima. 
Zdanie nie było formalnie potępione przez Kościół, ale 
ogólna nauka Kościoła nie uznaje go.

b. Kto będzie potępiony? Kościół wyraźnie i defini-
tywnie kilkakrotnie oświadczył, że potępiony będzie ten, 
kto odchodzi z tego świata obciążony grzechem ciężkim 
(Concilium Lugdunes II; Concilium Florentinum).

Odróżniamy grzechy ciężkie, czyli śmiertelne i lżejsze, 
czyli powszednie. Zachodzi tu różnica nie tylko co do stop-
nia, lecz co do istoty grzechu. Grzechy powszednie tworzą 
dyspozycję do grzechu ciężkiego, ale przez proste sumo-
wanie grzechów powszednich nie powstaje grzech ciężki. 
Podług św. Tomasza wszystkie powszednie grzechy całego 
świata nie zawierają tyle winy, co jeden grzech śmiertelny 
(S. Theol. I, II qu. 88, a. 4). Trudno jednak ściśle określić, 
na czym polega istota grzechu śmiertelnego i owa istotna 
różnica pomiędzy grzechem ciężkim i powszednim. Święty 
Tomasz tłumaczy tę różnicę w sposób następujący: Grzech 
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ciężki jest odwróceniem się od Boga jako ostatecznego celu 
życia, niezgodnym z miłością, która powinna duszę złączyć 
z Bogiem (S. Theol. I, II qu. 72, a. 5). W miejsce Boga 
człowiek stawia rzeczy stworzone jako cel życia. Grzech 
powszedni natomiast jest mniejszym uchybieniem, zbo-
czeniem, nieporządkiem na prawdziwej drodze, przy czym 
jednak zasadniczy kierunek życia ku Bogu jest zachowany 
(de ordinatio citra aversionem a Deo). Grzech ciężki, po-
zbawiający duszę miłości jako pierwiastka życia nadprzy-
rodzonego, podobny jest do śmierci, która ciało pozbawia 
życia, grzech powszedni podobny jest do choroby ule - 
czalnej, która przejściowo osłabia tylko życie. Są grzechy,  
w których to odwrócenie się od Boga jest bezpośrednie  
i umyślne, jak np. niewiara albo nienawiść Boga. Zwykle 
grzesznik nie chce wprost obrazić Boga i oderwać się od 
Boga, ale czyniąc to, co niezgodne jest z miłością Boga, 
faktycznie zrywa przyjaźń z Bogiem i oddala się od Boga 
(S. Theol. II, II., qu. 39, a. 1, ad. 1).

Zachodzi dalsze pytanie, jakie grzechy są tego rodzaju, 
że uważać je należy za grzechy ciężkie? Wylicza się trzy 
warunki. Musi być przedmiot ważny (wielka krzywda 
wyrządzona Bogu lub bliźniemu), poza tym grzech popeł-
niony z całą świadomością i wolną wolą. Sprawdziany te 
zasadniczo są jasne, w zastosowaniu ich jednak zachodzą 
poważne trudności.

Co jest przedmiotem ważnym, stanowiącym grzech 
ciężki? Pismo Święte wylicza szereg grzechów, wyklucza-
jących z Królestwa Bożego (1 Kor 6,9 nst. Gal 5,19-21)  
i wspomina o grzechach o pomstę do nieba wołających 
(zabójstwo, Rdz 4,10; sodomia, Rdz 18,20; skrzywdzenie 
wdów i sierot, Wj 22,22. 23). Na podstawie prawdy obja-
wionej i własnego rozumowania teologia moralna ustala 
szczegółowo, które grzechy należy zasadniczo uważać 
za grzechy ciężkie. Często różnica pomiędzy grzechem 
ciężkim i powszednim jest oczywista. Zabójstwo jest 
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oczywiście grzechem ciężkim, słowo niecierpliwe grze-
chem powszednim. Często jednak jest rzeczą trudną ściśle 
określić granicę pomiędzy grzechem ciężkim i powszednim, 
np. przy kradzieży albo obmowie. Kto ma na oku cele wy-
chowawcze i zachowanie porządku moralnego, skłonny 
będzie do rozszerzenia zakresu pojęcia grzechu ciężkiego. 
Kto zaś rozważa istotę grzechu ciężkiego i skutki jego  
w wieczności, bardziej się zastanowi, nim powie: to jest 
grzech śmiertelny. Teologia moralna twierdzi np., że przy 
opuszczeniu brewiarza jedna mała horka stanowi już ma-
teria gravis i opuszczenie jej z własnej winy jest grzechem 
ciężkim. Czy rozważano przy tej decyzji, że to znaczy: kto 
z własnej winy opuścił jedną horkę, będzie potępiony na 
wieki? Może być coś przedmiotem poważnym, którego nie 
wolno lekceważyć, ale nie na tyle ważnym, żeby od tego 
zawisła cała wieczność.

Grzech ciężki oprócz przedmiotu ważnego zakłada od-
powiednie nastawienie psychiczne, i to po pierwsze, żeby 
był popełniony z całą świadomością, tj. grzesznik musi być 
świadom tego, co czyni, świadom też tego, że to jest grzech 
ciężki i jakie są skutki jego. Tu zachodzą często mniejsze 
lub większe przeszkody. Zdarza się, że grzesznik nie wie, że 
to co czyni jest grzechem ciężkim, albo że o istocie grzechu 
ciężkiego ma bardzo słabe i niejasne pojęcie, albo że w tej 
chwili, zaskoczony pokusą, niedostatecznie się zastanowił, 
tak iż po uczynku sam nie może pojąć, że dał się porwać 
chwilą nieszczęsną.

Większe są jeszcze przeszkody wolnej woli. Przymus, 
bojaźń, pożądliwość, zły nałóg ograniczają, osłabiają wol-
ność woli i wskutek tego odpowiedzialność. Przy ocenie 
odpowiedzialności trzeba uwzględnić wpływ dziedzicz-
nego obciążenia, wychowania i środowiska, w którym 
człowiek żyje. Teologia moralna zawsze już uwzględniała 
te przeszkody, ale dopiero psychologia nowoczesna do-
kładniej wyjaśniła to całe podłoże życia moralnego. Szcze-
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gólną uwagę zwraca się dziś na stany patologiczne, tak  
bardzo dziś rozpowszechnione, to pogranicze pomiędzy 
zdrowiem i chorobą umysłową, która obciąża duszę 
i w znacznej mierze zacieśnia wolność woli.

Przy uwzględnieniu wszystkich tych czynników po-
znajemy, że to, co przedmiotowo jest grzechem ciężkim, 
bynajmniej nie zawsze nim jest podmiotowo i nawet 
zbrodniarz może być politowania godnym.

Przy ocenie winy grzesznika wielką wagę ma poza 
tym różnica pomiędzy grzechem ze słabości i ze złości 
ludzkiej (ex malitia). Grzechy ze słabości są skutkiem 
namiętności, względnie pożądliwości, która człowieka 
porywa. Święty Tomasz mówi, że grzechy ze słabości, 
nawet ciężkie, słusznie nazwać można peccata venialia, 
nie w tym samym znaczeniu jak grzechy powszednie, ale 
w tym znaczeniu, że chociaż ciężkie, jednak zasługują na 
przebaczenie, ponieważ wola w nich nie działa sama z siebie, 
lecz pobudzona czynnikiem obcym (S. Th. I, II, qu. 77, a. 8, ad. 
1). O grzechu ex malitia mówimy, gdy człowiek grzeszy nie  
z pożądliwości, która rozum zaślepia i wolę porywa, lecz  
z całą rozwagą i wolną wolą. O złości w ściślejszym zna-
czeniu mówimy, gdy ktoś drugiemu źle życzy lub czyni, 
znęcając się nad nim i ciesząc się z cierpień jego. Ta złość 
może być czasem tak straszna, że staje się wprost nieludzką, 
demoniczną.

Potępiony jednak będzie tylko grzesznik, który trwa  
w grzechu śmiertelnym aż do ostatniej chwili życia i w tym 
stanie z tego świata odchodzi. Trwać zaś dłuższy czas w tym 
stanie grzechu będzie na ogół tylko ten, kto stale ma złą wolę, 
albo obojętny jest wobec Boga i porządku moralnego. U tego 
zaś, który ma żywą wiarę i żywe poczucie moralno-religijne, 
gdy popadł z ludzkiej słabości w grzech ciężki, zwykle wnet, 
a często natychmiast po upadku prawie samorzutnie budzi 
się żal szczery.

Sprawiedliwie ocenić stan duszy w chwili śmierci 
należy do Boga. Ten sąd Boży będzie surowy, straszny 
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nawet o tyle, że nic nie będzie można ukrywać i nic unie-
winniać, co przedstawia prawdziwą winę. Z drugiej strony 
pocieszająca właśnie ta myśl, że sąd będzie bezwzględnie 
sprawiedliwy i stąd uwzględnia nie tylko co nas obciąża, 
lecz także wszystko to, co zmniejsza winę naszą. U św. 
Jana czytamy słowo nieco zagadkowe, ale głębokie i po-
cieszające. Oto pisze: Jeśli nas winuje serce nasze, większy 
jest Bóg niż serce nasze, i wie wszystko (1 J 3,20), tj. gdy 
sumienie nasze nas oskarża i niejako potępia w poczuciu 
własnej grzeszności, to Bóg jest większy niż serce nasze 
i nas usprawiedliwia, bo On wie wszystko i zna nie tylko 
grzechy nasze, lecz także słabość naszą i żal nasz.

Tak będzie, gdy człowiek przystąpi do Boga w postaci 
pokornego celnika.

Pytamy się, czy wielka będzie liczba potępionych. 
Spotykamy się ze zdaniem, że większa część ludzi będzie 
potępiona. I zdaje się na pierwszy rzut oka, że za tym 
przemawia i Pismo Święte. Cytuje się zwykle słowa Zba-
wiciela Wielu jest wezwanych, lecz mało wybranych (Mt 
22,14). Słowa te z przypowieści o godach królewskich, na 
które goście zaproszeni nie przyszli, nie odnoszą się jednak 
wprost do zbawienia wiecznego ani do całej ludzkości, lecz 
synów Izraela, którzy nie chcieli uczestniczyć w Królestwie 
Bożym, głoszonym przez Chrystusa, tak iż w ich miejsce po-
wołani byli poganie. Natomiast chodzi o zbawienie wieczne 
w słowach Zbawiciela: Wchodźcie przez ciasną bramę; 
albowiem szeroka brama i przestronna droga, która wiedzie 
na zatracenie, a wielu jest, którzy przez nią wchodzą. O jak 
ciasna brama i wąska jest droga, która wiedzie do żywota, 
a mało jest tych, którzy ją znajdują! (Mt 7,13. 14). Podobne 
słowa zachodzą u św. Łukasza, i tu z kontekstu wynika, że 
Chrystus tymi słowy nie chce określić liczby wybranych. 
U Łukasza uczniowie wprost stawiają to pytanie: Czy mało 
jest tych, co mają być zbawieni? Na to Chrystus wprost nie 
odpowiada, lecz napomina: Usiłujcie wejść przez ciasną 
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bramę; bo powiadam wam, że wielu będzie chciało wejść, 
a nie będą mogli (Łk 13,24). Podkreśla więc Chrystus, że 
wąska i mozolna jest droga do nieba, że ludzie niechętnie 
nią idą i dlatego łatwo ginąć mogą. Nie przesądza to o ostat-
nim wyniku, bo przecież zapewnia Chrystus wielokrotnie, 
że dla błądzących nawrócenie zawsze jest możliwe, nawet 
w ostatniej godzinie.

Nie wynika z Ewangelii, że mało tylko będzie zba-
wionych. Teologia raczej skłonna jest przyjąć zdanie 
przeciwne, że większa część ludzkości ostatecznie będzie 
zbawiona. Przemawiają za tym poważne racje. Święty Pa-
weł zapewnia: Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni  
(1 Tm 2,4). Jeżeli taka jest szczera wola Boża i Bóg tyle uczy-
nił dla zbawienia ludzkości, że nawet dał Syna swego, jeżeli 
łaska Boża jest tak potężna i obfita, a miłosierdzie Boże tak 
wielkie, wynik nie może być nikły, lecz musi odpo wiadać 
wielkości i dobroci Boskiej. Oczywiście trzeba uwzględ-
nić słabość i złość ludzką. Jest nadmiar zła moralnego  
w życiu ludzkim. Ale jest i nadmiar środków zbawienia. 
Dla chrześcijan są sakramenty św. Dla wszystkich istnieje 
możność nawrócenia aż do ostatniej chwili życia. Nawet dla 
pogan możliwy jest akt wiary w istnienie Boga, akt miłości 
i żalu, a tym samym odpuszczenie grzechów. Jeżeli poganie 
mniej mają środków zbawienia niż chrześcijanie, to również 
mniejsza jest ich odpowiedzialność. Sama już niewiedza 
ich często uniewinnia, gdy czynią, co samo w sobie jest 
grzechem. Słusznie się mówi, że niewiedza jest szeroką 
bramą do zbawienia (ignorantia latissima porta salutis).

c. Istota kary wiecznej. Piekło to podług Pisma Świę-
tego ogień wieczny. Ponieważ Pismo Święte tak często 
używa właśnie tego wyrazu, teologia na ogół przyjmuje, 
że jest to ogień w dosłownym znaczeniu, ogień tajemniczy, 
ale ogień prawdziwy, materialny. Ponieważ jednak złe 
duchy i dusze aż do zmartwychwstania nie mają ciała, inni 
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teologowie, a pomiędzy nimi poważni Ojcowie Kościoła 
uważają, że wyraz ten należy tłumaczyć w znaczeniu prze-
nośnym, podobnie jak słowa, że w piekle „robak nie umiera” 
i będzie „zgrzytanie zębów”, że chodzi o ból psychiczny, 
o rozpacz i wyrzuty sumienia. U Dostojewskiego diabeł, 
którego w halucynacji widzi Iwan Karamazow, mówi, że 
tradycyjna teoria o ogniu prawdziwym była lepsza, a druga 
teoria, która pragnie zastąpić ogień wyrzutami sumienia, 
jest wynalazkiem nowoczesnym, pocieszającym dla tych, 
którzy sumienia nie mają. Ale teoria ta sięga pierwszych 
wieków chrześcijaństwa. Rozpacz i wyrzuty sumienia będą 
na pewno, i ból psychiczny może być okrutniejszy, niż ból 
fizyczny.

Najwięcej zaś istotną karą potępionych będzie nie ogień, 
jako ból zmysłowy (poena sensus), lecz pozbawienie 
szczęśliwości wiecznej, utrata nieba i odrzucenie od Boga 
jako źródła tej szczęśliwości (poena damni). Ta kara wy-
nika wprost z istoty grzechu śmiertelnego. Grzech ten jest 
całkowitym odwróceniem duszy od Boga. Grzesznik nie 
chciał być sługą Bożym, w piekle skazany będzie na to, by 
wiecznie żyć bez Boga, oddalony i potępiony przez Boga, 
a w pie-kle odczuwać będzie, co to znaczy żyć bez pociech 
ziemskich, pod okiem Boga, a jednak odrzucony przez 
Boga, z tą świadomością, że z własnej winy niebo utracił. 
Sprawdza się przez to głębokie słowo św. Augustyna: Każdy 
człowiek znajduje karę w swym grzechu i jego nieprawość 
sama zamienia się w karę. Nie sądzimy więc, że spokój 
Boga i jego nieskończona czystość stwarza z siebie karę za 
grzech. On grzechy nawet w taki ujął porządek, że to, co 
było dla człowieka podnietą do grzechu, staje się w rękach 
Bożych narzędziem kary (En. in ps. 7,15)27.

27 Por. F. Sawicki, U źródeł chrześcijańskiej myśli filozoficznej, 
Katowice 1947, s. 56.
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Strasznym przymiotem tej kary będzie jej wieczność. Na 
ziemi i w cierpieniach pociechą jest nadzieja, że raz jednak 
ból się skończy. Tam tej nadziei nie ma. Dusze potępione 
pragną bezprzytomności, śmierci, wyniszczenia. Nie ma 
wybawienia. Stąd ta rozpacz ponad wszelkie pojęcia.

Będzie to wieczność nie tylko w tym znaczeniu, że 
trwać będzie bez końca, ale w znaczeniu jeszcze głębszym. 
Wieczność w ścisłym znaczeniu jest trwaniem bez następ-
stwa chwil. Ta wieczność przysługuje tylko Bogu, bo życie 
Boskie skupia się w jednym nieskończenie bogatym akcie, 
który jako wieczna teraźniejszość trwa niezmiennie bez 
końca. W tej Boskiej wieczności życie ludzkie do pewnego 
stopnia uczestniczyć będzie w niebie. Następstwo czasowe 
nie będzie zniesione, ale życie będzie więcej skupione, nie 
tak rozłożone i zmienne, jak na ziemi. Jak w chwili wiel-
kiego naprężenia ducha zapominamy o czasie, podobnie 
i w niebie czas już nie odgrywa tej roli co na ziemi. Praw-
dopodobnie i dla potępionych zmieni się stosunek do czasu. 
Mówi się, że w piekle beznadziejnie liczyć będą sekundy, 
z których każda trwa tak strasznie długo. Liczyć nie będą, 
bo czas ziemski się skończył i będzie niejako jedna chwila 
trwająca wiecznie. A ponieważ w każdej chwili skupia się 
do pewnego stopnia cała wieczność, kara będzie intensyw-
niejsza. Ale może w tym będzie także objaw miłosierdzia 
Bożego, że w piekle czas istotą swą zbliży się do wiecz-
ności, z tym, że następstwa chwil się nie liczy, a całe życie 
jest jakby zdrętwiałe, skostniałe, umarłe.

d. Czy kara wieczna jest usprawiedliwiona? Nie 
można, jak już stwierdziliśmy, rozumem udowodnić, że 
kara wieczna być musi. Bóg z własnej wolnej woli taki 
porządek ustalił, że chwilą śmierci kończy się dla człowieka 
czas próby, że w tym jednym życiu ziemskim rozstrzyga 
się wieczność człowieka, a potępiony będzie na wieki, kto  
z tego życia odchodzi w stanie grzechu śmiertelnego. Jest 



87

w tym tajemnica wiary. Ale do pewnego stopnia może- 
my przynajmniej zrozumieć, dlaczego Bóg tak postanowił  
i usprawiedliwił to postanowienie Boskie.

Dlaczego więc Bóg daje nam tylko to jedno życie 
ziemskie i śmiercią kończy się raz na zawsze możliwość 
nawrócenia? Gdyby było inaczej, mógłby człowiek decyzję 
dodatnią, tj. początek mozolnego życia cnotliwego, zawsze 
na nowo bez obawy odroczyć. Wiemy, że czyni to teraz 
dość często, pocieszając się tym, że śmierć jeszcze nie jest 
bliska, chociaż śmierć każdej chwili nastąpić może. Cóż 
by było, gdyby miał pewność, że cierpliwość Boska nigdy 
się nie wyczerpie! Obecny porządek, pewność, że chwila 
śmierci rozstrzyga o wieczności, jest najsilniejszą pobudką 
do poważnego korzystania z tego życia i unikania tego, co 
naraża na wieczną zgubę. Życie ziemskie przez to staje się 
walką o najwyższym napięciu dramatycznym i bezcenną 
wartością.

A dlaczego kara wieczna dla grzechu śmiertelnego? 
Po pierwsze dlatego, że grzech śmiertelny na to zasłużył, 
więc sprawiedliwość Boska tego wymaga. Zrozumieli-
byśmy to, gdybyśmy mogli głębiej wejrzeć w tajemnicę 
istoty grzechu śmiertelnego (mysterium iniquitatis). Rozu-
miemy to poniekąd, gdy jesteśmy świadkami grzechów  
o pomstę do nieba wołających, okrutności zwyrodniałego 
człowieka. Narzuca się wtenczas myśl, że ta dusza idzie 
na potępienie. Ale teologia słusznie twierdzi, że każdy 
grzech śmiertelny zawiera w sobie pod pewnym względem 
winę nieskończoną, o ile jest ciężką obrazą nieskończo-
nego majestatu Boskiego. Złość zawarta w grzechu może 
być tylko skończona, bo człowiek niezdolny jest do aktu 
nieskończonego, ale wina jest nieskończona ze względu 
na osobę Boską, przeciwko której grzech jest skierowany. 
Temu odpowiada kara potępionych. Intensywność jej jest 
skończona, podobnie jak złość w grzechu, ponieważ ból 
istoty skończonej nie może być nieskończenie intensywny. 
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Moment nieskończoności polega na tym, że dusza pozba-
wiona jest nieskończonego dobra i kara trwa wiecznie. 
Zarzuca się, że kara wieczna za akt grzeszny, który trwał 
może krótki tylko czas, nie odpowiada sprawiedliwości. 
W odpowiedzi na to już św. Augustyn zwraca uwagę na 
to, że i ziemska sprawiedliwość karę wymierza nie podług 
tego, ile czasu wymaga wykonanie zbrodni, lecz podług 
wielkości winy.

Sprawiedliwość Boska może więc ukarać grzech śmier-
telny karą wieczną, ale nie musi tak postąpić. Bóg mógłby 
ułaskawić grzesznika i zadowolić się karą doczesną. Tak 
postępuje Bóg wobec grzesznika w życiu ziemskim. Dla-
czego nie ma ułaskawienia na sądzie Boskim po śmierci? 
Dlaczego kara wieczna? Celem jej jest sankcja, zabezpie-
czenie porządku moralnego. Jeżeli nie działają motywy 
szlachetniejsze, to lęk przed karą wieczną zdoła powstrzy-
mać człowieka od grzechu ciężkiego, o ile wiara jest żywa 
i lekkomyślność lub namiętność nie jest zbyt wielka. Kara 
doczesna w zaświatach, w mglistej i niby dalekiej przyszło-
ści, jest motywem na ogół nie dość silnym. Wiadomo, jak 
mało lęk przed czyśćcem odstrasza od grzechu. Zdaje się, że 
groźba kary wiecznej dla zachowania porządku moralnego 
w ludzkości jest konieczna.

Jest jeszcze jedna uwaga, która stan sprawy oświetla. 
Kara wieczna ściśle łączy się z tzw. zatwardziałością potę-
pionych. Nie wolno przedstawiać sobie losu potępionych 
w ten sposób, że szczerze żałują za grzechy, prosząc Boga 
o przebaczenie, a pomimo to skazani są na wieczne katusze. 
Potępieni ubolewają nad losem swym opłakanym, ale serce 
ich nieodwołalnie odwrócone jest od Boga, pełne nawet 
nienawiści Boga. Bez tego nastawienia duszy kara wieczna 
nie jest do pomyślenia.

Zachodzi pytanie, jak tłumaczyć tę zatwardziałość serca? 
Zwykle się przyjmuje, że owa zatwardziałość wynika z roz-
paczliwego stanu, w którym potępieni z własnej winy się 
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znajdują. Jest w nich naturalny żal za grzechy ze względu 
na straszną karę. Ale żal zbawienny, nadprzyrodzony jest 
dla nich niemożliwy, ponieważ Bóg koniecznej łaski im 
już nie daje. Nie ma już zbawienia. Stąd rozpacz i niena-
wiść od Boga. Oczywista, że w tym wypadku właściwie 
zatwardziałość nie jest powodem, lecz raczej skutkiem 
wieczności kary. Święty Tomasz daje inne, głębsze uzasad-
nienie. Podług św. Tomasza dla potępionych nawrócenie jest 
fizycznie niemożliwe i to z następującej racji: Zasadnicza 
zmiana całego nastawienia duszy możliwa jest tylko tak 
długo, jak dusza złączona jest z ciałem, bo wewnętrzne 
zmiany podług św. Tomasza, jak już wspomniano, zacho-
dzą w duszy w ogóle tylko pod wpływem ciała. Po śmierci 
więc możliwość tej zmiany ustaje. Ostateczny cel życia, 
obrany i zachowany do ostatniej chwili życia ziemskiego, 
pozostaje celem ostatecznym raz na zawsze. Gdy dusza 
zasadniczo odwróciła się od Boga, to odwrót ten będzie 
nieodwołalny. Myśl św. Tomasza jest głęboka, ale nie roz-
wiązuje tego trudnego zagadnienia. Trudno udowodnić, że 
dusza, rozłączona od ciała, nastawienia zmienić nie może. 
Należałoby raczej wnioskować, że zmiana samorzutnie 
nastąpi, gdy dusza wolna będzie od zmysłowości i docze-
sności. Niezrozumiała byłaby też ta zatwardziałość serca  
i nienawiść do Boga u tych, którzy nie tak zasadniczo odwrócili 
się od Boga, lecz zgrzeszyli tylko ze słabości ludzkiej.

Jest jeszcze trzecia teoria, tzw. teoria dobrowolnej 
zatwardziałości potępionych. Zasadnicza myśl jest ta: 
Gdyby grzesznicy szczerze żałowali, Bóg przebaczyłby 
grzechy ciężkie także w wieczności. Ale dusze, które 
idą na potępienie, nie chcą się nawrócić nawet w obliczu 
wieczności. Wolą ponieść karę wieczną, niż poddać się 
Bogu, któremu wypowiedzieli posłuszeństwo. Taka była 
teoria słynnego apologety Hermana Schella. Tą samą myśl 
wyraża W. Rubczyński tymi słowy: Dla woli przewrotnej, 
urągającej prawu moralnemu sroższą byłaby kara, która 
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by, unicestwiwszy jej dotychczasowy kierunek, nagięła ją 
wbrew ustalonej ostatecznie w chwili zgonu jej postawie do 
poddania się z ochotą porządkowi aż dotąd wzgardzonemu, 
aniżeli pozostawienie jej w stanie wieczystego buntu, który 
tej woli odpowiada i mimo całej rozpaczliwości jej bezsku-
tecznych mocowań z potęgą Dobra i twórczego rozumu może 
jej dawać przynajmniej pewne zadowolenie miłości własnej 
i dumy28. Ta teoria oczywiście ułatwiłaby zrozumienie 
wieczności kary. Są jednak poważne zastrzeżenia. Pytamy 
się, czy upór tego rodzaju jest do pomyślenia. Zdarza się, że 
człowiek woli zginąć lub ponosić wielkie cierpienia, niż się 
upokorzyć. Ale czy tak być może, gdy chodzi o wieczność 
całą i cierpienia tej miary, na które skazani są potępieni? 
Musiałoby to być chyba usposobienie zupełnie wyjątkowe, 
zbliżone do pychy samego szatana i jego nienawiści do 
Boga. Ten upór byłby też dowodem niezłamania się grzesz-
nika wobec sprawiedliwości Boskiej i dowodem niepełnego 
zwycięstwa Boga.

Wszystkie te teorie są niedołężnymi tylko próbami 
tłumaczenia zatwardziałości potępionych. Wynika z nich 
jednak jako myśl pewna to przekonanie, że potępieni będą 
wyłącznie ci, których ta zatwardziałość będzie dojrzewa-
niem tylko owego całkowitego odwrócenia od Boga, które 
podług św. Tomasza stanowi istotę grzechu śmiertelnego.

e. Kara wieczna i miłość Boska. Czy kara wieczna 
jednak nie jest sprzeczna z miłością Boską i miłosierdziem 
Bożym? Odpowiadamy: Miłość Boska jest miłością upo-
rządkowaną i stąd do pewnego stopnia ograniczoną spra-
wiedliwością i mądrością Boską.

Czy więc miłość w tym wypadku w ogóle ustępuje? 
Przytoczyliśmy słowa Dantego, że nawet piekło samo jest 
dziełem nie tylko sprawiedliwości, lecz także miłości Boskiej. 

28 Filozofia życia duchowego, Poznań 1925, s. 81
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To słowo zagadkowe można tłumaczyć tym, że Bóg stworzył 
piekło nie tylko w tym celu, by sprawiedliwie ukarać grzechy 
ciężkie, lecz i w tym celu, by odstraszyć od grzechu śmier-
telnego, że myśl o piekle rzeczywiście silnie działa w tym 
kierunku i wielu ludzi uratowała od wiecznej zguby.

A wobec tych, którzy idą na potępienie, czy miłość 
i miłosierdzie całkowicie ustają? Często zagadnienie tak 
się przedstawia, że po śmierci kończy się czas miłosierdzia  
i rządzi już sama tylko sprawiedliwość. Dogmatyka tego nie 
potwierdza. Nie można w Bogu rozłączać sprawiedliwości  
i miłosierdzia. Po śmierci nie ma już zbawiennej pokuty dla 
tych, którzy będą w stanie grzechu śmiertelnego i wyrok 
sądu będzie nieodwołalny. Pomimo to będzie i miłosierdzie.

Miłosierdzie Boskie objawi się w samym już sądzie Bo-
skim. Święty Tomasz i z nim cała teologia przyjmuje, że Bóg 
miłosierny wymierzy mniejszą karę, niż człowiek zasłużył. 
Kara za grzech śmiertelny zawsze będzie wieczna i straszna, 
ale są stopnie kary i stąd możliwości łaskawego sądu.

A dla potępionych samych, czy nie będzie już żadnej ulgi, 
żadnej łaski ze strony Boga? Od najdawniejszych czasów 
trwa to przekonanie, że miłosierdzie Boskie nie ustaje wobec 
potępionych. Mówi się o ulgach, które będą w piekle.

Mówi się o tym, że od czasu do czasu będą chwilowe 
ulgi, chwile wytchnienia (refrigeria), np. w Wielki Piątek 
albo regularnie powtarzające się chwile odpoczynku (po 
niem. Sabbatruhe der Verdammten). Pocieszał się tą myślą 
kardynał Newman, a na uwagę, że krótkie te chwile nie mają 
znaczenia wobec wieczności, odpowiedział: Jeżeli Bóg daje 
takie chwile, będą one prawdziwą ulgą i znaczenie mieć 
będą także wobec wieczności.

Znacznie dalej sięga inna myśl. Chodzi o to, czy sama 
męka w piekle z biegiem czasu może być złagodzona  
i zmniejszona. Podług św. Tomasza stanie się to do pewne-
go stopnia nawet wedle sprawiedliwości. Dusze potępio-
nych prawdopodobnie, oprócz kary wiecznej, mieć będą  



92

i pewne kary doczesne (za grzechy powszednie). Gdy kary 
te się skończą, nastąpi pewna, choć skromna, ulga. Świę-ty 
Tomasz rozważa także, czy modlitwy za zmarłych (suffragia) 
potępionym sprawiają ulgę. Zasadniczo tego nie uznaje, ale 
uważa to za rzecz możliwą, choć niepewną, że pociechą 
będzie dla potępionych przynajmniej ta myśl, że jednak ktoś 
o nich pamięta. Jest jeszcze jedno przypuszczenie, liczące 
się z tym, że powoli, po długim czasie, kara wieczna zasad-
niczo będzie mniejsza; zawsze jeszcze ciężka, ale jednak 
łagodniejsza (poena semper lugenda, tolerabilior tamen). 
Mówi o ulgach tego rodzaju hymn Prudencjusza, śpiewany 
dawniej w czasie wielkanocnym, mówią o tym św. Augu-
styn (Enchir. 110/112) i św. Chryzostom (Hom. 3 in ep. ad 
Phil. 3), przedłożyli to zdanie Grecy na Soborze Florenc-
kim, który tej nauki nie potępił. Tanquerey, wspominając  
o tym w znanym swym podręczniku dogmatyki, podkreśla, 
że teorie te wprawdzie nie są dostatecznie uzasadnione, ale 
uznaje, że nie są sprzeczne z dogmatem.

Oczywiście te teorie o złagodzeniu kary wiecznej nie 
mogą powołać się na wyraźne teksty Pisma Świętego, oparte 
są tylko na głębokiej wierze w miłosierdzie Boskie. Ale 
ogólnie przyjęte zdanie, że kara będzie zawsze mniejsza, 
niż człowiek zasłużył, także tylko oparte jest na tym samym 
fundamencie, i miłosierdzie Boskie już samo dla siebie jest 
poważnym argumentem, o ile wniosek nie jest sprzeczny 
z dogmatem.

Jeżeli uwzględniliśmy wszystko, co może złagodzić 
surową naukę o karze wiecznej, to nie dlatego, by zmniej-
szyć lęk przed losem potępionych – który zawsze pozostaje 
opłakanym i wstrząsającym – lecz w tym celu, by wykazać  
wielkość miłosierdzia Bożego i w rzeczach ostatecznych. 
Wynik ostateczny, co do ilości potępionych i istoty kary 
wiecznej, zapewne będzie taki, że święci w niebie, nawet 
patrząc na piekło, podziwiać w tym będą nie tylko sprawie-
dliwość, ale i miłosierdzie Boskie.



93

Na podstawie naszych rozważań określimy na zakończe-
nie istotę miłości Boskiej w świetle dzieła Bożego.

Miłość Boga do stworzeń jest życzliwa, hojna i pod 
pewnym względem nieskończenie wielka, ale jest miłością 
uporządkowaną, mądrością i sprawiedliwością.

Miłość Boga jest więc życzliwa i wprost nieskończenie 
hojna. Dowodem tego jest przyroda: ta nieskończona ilość 
ciał niebieskich, ta ilość roślin i zwierząt, i ta Opatrzność, 
która wszystkie organizmy zaopatrzyła w odpowiednie 
urządzenia i warunki życia. Szczególnym przedmiotem 
tej miłości jest człowiek. W stosunku do niego miłość 
Boska staje się miłością ojcowską i prawdziwą miłością 
przyjaźni. Oprócz naturalnych darów i ducha, Bóg mu dał 
od początku przywileje nadprzyrodzone, powołał go do 
wzniosłego celu współudziału w samym życiu Boskim, 
dając mu odpowiednie łaski. Grzesznikowi okazuje wielkie 
miłosierdzie i z miłości dał za grzeszników własnego Syna. 
Z tego największego czynu miłosierdzia Bożego urodziła się  
ta wiara, że Bóg jest nie tylko dobrym, lecz istotnie jest 
miłością.

Rozdzia³ V

Mi³oœæ Boska 
w œwietle dzie³a Bo¿ego
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Ale miłość Boga jest uporządkowana i dlatego, cho-
ciaż jako akt Boski sama w sobie nieskończona, w skut-
kach swoich, w działalności swojej ograniczona i nie dla 
wszystkich stworzeń równa. Wynika to z darów, które 
Bóg daje poszczególnym stworzeniom. W przyrodzie daje 
jednostkom tylko ograniczony czas życia, ginęło też dużo 
gatunków w ciągu rozwoju świata organicznego i raz kie-
dyś wszelkie życie na ziemi ustanie. Różne są naturalne 
zdolności ludzkie, począwszy od najskromniejszych aż do 
genialnych, każdemu zaś dany jest tylko ograniczony czas 
życia na ziemi. Ta nierówność i to ograniczenie powtarza 
się w życiu nadprzyrodzonym. Nie daje Bóg tyle łask, ile 
by mógł dać. Wszystkim daje dostateczną łaskę, ale jed-
nemu więcej, drugiemu mniej. Ograniczony też jest czas 
zasługi i czas odpuszczenia grzechów ciężkich. Po śmierci 
człowiek nie dozna tego miłosierdzia, które było na zie-
mi. Wszystkie te ograniczenia są uzasadnione mądrością 
i sprawiedliwością Boską. Wszędzie działa miłość Boska, 
ale miłość uporządkowana.

Miłość Boska nie jest też tak miękka, żeby nie dopusz-
czała albo nie sprawiała bólu. Bóg wydaje się być nawet 
twardym i nieubłaganym w przyrodzie i życiu ludzkim. 
Mówiliśmy o tym, że to zasadniczo nie jest sprzeczne  
z miłością, ponieważ Bóg nigdy ostatecznie nie chce ani 
nie dopuszcza zła dlatego, że jest złem, lecz tylko dlatego  
i o tyle, o ile służy celom wyższym. Tak jest zasadniczo, 
chociaż nie zawsze rozumiemy drogi Opatrzności Boskiej. 
Rozum ludzki nie rozwiąże zagadnienia zła. Ale człowiek, 
oświecony łaską Bożą, zasilany i pocieszany w cierpieniach 
przez Boga samego, odczuwa i poznaje, że i w doświad-
czeniach bolesnych działa miłość Boska, że miłość Boska 
czasem tak zagadkowa, jednak jest niewymownie wielka, 
zbawienna i uszczęśliwiająca.
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