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Miłosierdzie ‒ miłość 
‒ łaska

Część 1.
W każdym asie i na każdym miejscu żyją 

ludzie, których życie i poglądy uważa się za 
kontrowersyjne. Do takich osób zaliyć moż-
na żyjącą na poątku XX wieku w Polsce 
katolicką siostrę Faustynę. Urodziła się ona 
25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec jako 
tecie ośród dziesięciorga dzieci w rodzi-
nie Stanisława i Marianny Kowalskich. Od 
siódmego roku życia oduwała wezwanie do 
służby Bożej, ale rodzice nie wyrażali zgody na 
jej wstąpienie do klasztoru. Jednak pod wpły-
wem wizji cierpiącego Chrystusa w lipcu 1924 
roku wyjechała do Warszawy, by szukać miej-
sca w klasztoe. Pez rok pracowała  jesze  
jako  pomoc  domowa,  by  zarobić  na  skrom-
ny posag. 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
w Warszawie py ul. Żytniej. Siostra Faustyna 
zmarła 5 października 1938 roku w klasztoe 
w Krakowie-Łagiewnikach, mając zaledwie 
33 lata. Credo siostry Faustyny zawae jest 
w krótkim zdaniu: „Bóg jest miłosierny”. 

Kontrowersyjna zakonnica-mistyka ogło-
szona została w Kościele ymskokatolickim 
świętą, a temat miłosierdzia Bożego na stałe 
wpisany został w życie Kościoła katolickiego. 
Od pewnego asu co roku obchodzone jest 
w tym Kościele Święto Miłosierdzia, któ-
re pypada w 2. niedzielę po Wielkanocy. 
W dniu kanonizacji Siostry Faustyny, 30 kwiet-
nia 2000 roku, papież  Jan Paweł II ogłosił to 
święto dla całego Kościoła katolickiego.

W bieżącym roku Światowe Dni Młodzieży, 
które miały miejsce w Polsce, pebiegały pod 
hasłem błogosławieństwa z kazania na góe: 
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni mi-
łosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Czy w pesłaniu siostry Faustyny znajdu-
je się jakiś element który nas, luteran, zmu-
sza również do podjęcia reeksji na temat 
miłosierdzia Bożego? Czy miłosierdzie jest 
wiodącym atrybutem Bożym? Jak sytuuje się 
aykuł o urawiedliwieniu z łaski w polu 
dialektynego napięcia między miłosierdziem 
a gniewem Bożym? 

Pede wszystkim należy pypomnieć, że 
luteranie od asów Reformacji obchodzą 2 
niedzielę po Wielkanocy jako niedzielę miło-
sierdzia Pańskiego. Należy też zwrócić uwagę, 
że w naszym Kościele wcale nie mówi się za 
mało o miłosierdziu Bożym, jak sądzą niektó-
y. Musi być zachowana równowaga w teo-
loginym myśleniu między poszególnymi 
pymiotami Bożymi, pynajmniej takimi jak: 
miłosierdzie, miłość i łaska.

Temat miłosierdzia, miłości i łaski Bożej sta-
wia nas w centrum teologii w sensie właści-
wym i nie osób nie zasygnalizować proble-
matyki z nim związanej. Temat dotyka istoty 
Boga i wymaga potraktowania go z modlitwą, 
cią i szacunkiem.

Nasze myślenie i mówienie o Bogu, chociaż 
pobudzeni jesteśmy do niego pez Ducha 
Świętego, wypływa jednak z nas i realizuje się 
między nami py pomocy jedynie tych środ-
ków, którymi dyonujemy, a mianowicie po-
jęć i słów, genetynie związanych wyłąnie 
z naszymi ludzkimi doznaniami, peżyciami 
i doświadeniami uwarunkowanymi histo-
rynie. Na co dzień służą nam one do opisa-
nia eywistości rozpiętej w pesteni i a-
sie. Myśląc i mówiąc o Bogu, mówimy o zgoła 
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innej eywistości, nie pystającej w niym 
do naszej, wszak dzieli nas od Boga niepe-
byta i niewyobrażalna pesteń, diastaza, 
niemożliwa do pokonania nawet w sfee my-
śli. Myśl Boża i Duch Najwyższego wszystko 
penika. Podejmujemy się więc opisu Boga, 
Jego istoty i działania py pomocy niedosko-
nałych środków. Dyonujemy naędziami 
z niewłaściwej „sali operacyjnej”.

 Nasza uona mowa o Bogu jest „uoną 
niewiedzą” (docta ignorantia), wynikającą 
jednak nie z naszej wrodzonej skłonności do 
lenistwa, ale z istoty samego pedsięwzięcia. 
Bóg jest niepoznawalny. Gdyby można było 
poznać Boga tak jak On nas zna, opisać Go 
i zdefiniować, wtedy pestałby być Bogiem. 
Dlatego jedynie pewne w naszym pedsię-
wzięciu jest tautologine zdanie: Bóg jest 
Bogiem. Nie mając do dyozycji żadnego in-
nego instrumentarium, jak wyłąnie pojęcia 
i słowa utkane z „materii” naszej eywisto-
ści, posługujemy się takim, jaki posiadamy. 
Nieodzowna jest jednak świadomość, że Boga 
ukrytego (Deus absconditus), samego w sobie, 
zaledwie dotykamy i oglądamy Jego odbicie 
w kywym zwierciadle naszych pojęć. Karol 
Bah pisze: „Jako teolodzy powinniśmy mó-
wić o Bogu, ale jesteśmy ludźmi, jako tacy nie 
potramy mówić o Bogu, musimy być obydwu 
raw świadomi, naszego «powinniśmy» i «nie 
potramy» i pez to oddać Bogu eść”.

 Bóg nie jest w sensie absolutnym niepo-
znawalny. W świecie i historii pozostawia 
On po sobie znaki i ślady swojej działalności 
(Ps 8; Rz 1,20; Hbr 1,1.2). Oglądane pez nas 
posteriora Dei (2 Mż 33,12.23), znaki i dowody 
Jego obecności, umożliwiają nam py pomo-
cy uksztaowanych w sfee naszego intelek-
tu pojęć opisać Boga, który jest ponad nami. 
W pewnym sensie nasz obraz Boga jest na-
malowany na wzór i podobieństwo nasze. 
O Najwyższym oekać możemy jedynie 
analoginie i symbolinie. Świat naszych 
afektów, doznań, uuć zostaje peniesiony 
na Boga. W istocie ey nie pedstawiamy 
Boga, jakim On jest sam w sobie, le naszą 
wiarę w Boga. Wyrażając więc sąd: „Bóg jest 
miłosierny”, pyoblekamy Go w pewnym 
stopniu w szatę matynego, tkliwego uucia 
wobec dziecka, któremu grozi niebezpieeń-

stwo lub które potebuje pebaenia.
 W teologu w sensie właściwym pypisuje 

się Bogu różne pymioty. Postępowanie takie 
uzasadnione jest chęcią uzmysłowienia nam 
bogactwa Boga (por. 2 Kor 8, 9), pewyższają-
cego nas we wszystkim, ale także podyktowa-
ne jest naszym rozpoznaniem śladów Bożych 
w świecie. Znaki Bożego działania wydają się 
nam być niejednorodne i dlatego one determi-
nują nasze myślenie o Bożych właściwościach 
i pymiotach. Enumeracja atrybutów Bożych 
na tyle jest uzasadniona, na ile ukazuje dy-
namizm działania Bożego. Różnice między 
właściwościami Boga istnieją tylko w ludz-
kim umyśle i wyrażone zostają pez słowa. 
Nie oznaa to, że nasze pojmowanie Boga na 
podobieństwo ludzkiej natury, py równoe-
snym procesie oyszającym, yni Boga ja-
kimś idealnym homoidem. Poąwszy od Au-
gustyna (354 ‒ 430), zakoeniony w teologii 
pogląd, że łowiek jest obrazem Boga (imago 
Dei), koryguje nasze myślenie i pypomina 
nam, że to ostatenie Bóg jest idealnym wzo-
rem ludzkiej osoby. Jednakże i py tej opcji 
nie znika niebezpieeństwo peniesienia na 
Boga wad i niedoskonałości naszej natury. 
Pede wszystkim jest ono realne py opisie 
Bożych własności. Podzielność i zmienność na-
tury łowieej w żadnym wypadku nie może 
zostać odwzorowana w myśleniu i wiee 
w Boga. Taka możliwość istnieje i jest poważ-
nym zagrożeniem dla wiary w Boga. Atrybuty 
Boże, dobe charakteryzujące dynamikę dzia-
łania Boga, rozpatrywane w izolacji od pojęcia 
istoty Boga, mogą zrodzić myśl o podzielności 
Boga, złożoności i zmienności Jego natury 
i istoty, pynajmniej o zmienności w obrębie 
jej samej. Dlatego już Augustyn, biskup z Hip-
pony, pisał, że nie ma różnicy między własno-
ściami a istotą Boga, a to oznaa, że nie ma 
różnicy pomiędzy poszególnymi Jego wła-
snościami. Uratowana więc zostaje w naszym 
teologinym myśleniu jedność i niezmien-
ność Boga. Biblia mówi jednak o miłosierdziu 
i o gniewie Bożym, o Bożej łaskawości, miło-
ści, dobroci i o żae rawiedliwości i święto-
ści Boga, le zauważmy, zawsze w kontekście 
doznań ludzkich i peżywania Boga. 

Biblijne mówienie o Bogu jest mówieniem 
językiem naszych doznań, egzystencjalnych 
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doświadeń i peżywania wiary w Boga. 
Gdzie znajduje się więc hermeneutyny klu, 
zamykający na zawsze pesteń napięcia mię-
dzy doświadeniem naszej wiary a słusznym 
postulatem jedności i niezmienności Boga? 

W luteranizmie, w którym zawsze były i są 
żywe tradycje teologii augustiańskiej, aktual-
ny jest również wyżej zasygnalizowany pro-
blem. Różnie był on rozwiązywany. Luter nie 
był skłonny do systematyzacji pojęć. Jego ka-
zanie o Bogu uwzględniało dynamikę Bożego 
działania. Jan Gerhard (1582 ‒ 1637), ołowy 
pedstawiciel oodoksji luterskiej, będącej 
pod pewnym wpływem scholastynej meto-
dologii, rozróżniał ty grupy własności Boga. 
Miłosierdzie (misericordias) zaliył do grupy 
własności, które wywierają swoje działanie 
na zewnąt w stwoeniach i mają związek 
z nimi. 

Od asów Albrechta Ritschla (1822 ‒ 1889) 
najęściej własności Boże rowadza się do 
jednej, mianowicie do miłości, którą też uwa-
ża się za Istotę Boga. Pomiędzy miłosierdziem 
a miłością stawia się znak równości. Również 
znak równości stawia się między łaską a mi-
łością.

Podejmowane próby doepienia cheści-
jańskiej wiary w Boga do filozofinej koncep-
cji Boga Albrecht Ritschl uważał za niewłaści-
we i chybione z punktu widzenia cheścijań-
skiego doświadenia Boga. W rozważaniach 
o Bogu należy raej rozpoąć od ecyfinie 
cheścijańskiej myśli, jaką jest biblijne świa-
dectwo: „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8). Ze słów 
tych wynika, że Bóg jest osobową wolą, która 
stwoyła świat i zachowuje go. W akcie kre-
acji ujawnia się wszechmoc i wieność Boga. 
Według Albrechta Ritschla miłość jest wolą, 
która popiera tego, kogo miłuje, w celu osią-
gnięcia pez niego właściwego jego pezna-
enia oraz wolą uznającą waość pedmiotu 
miłości.

Ks. Manfred Uglo

Reformator
 To nie był głos dzwonu 
 ani jęk syreny
 Ni wystał armatni 
 bijący na alarm
    To był głuchy stukot, 
    udeenie młotka
    W żelazo i drewno, 
    koniec października
       Ale dźwięk ten cichy 
       odezwał się echem
       Głośniejszym od dzwonu 
       i salwy armatniej
          Zadudniał piorunem, 
          peszył błyskawicą
         I ziemię poruszył, 
         serca na wskroś peszył
 Serca zaśniedziałe, 
 udeone młotem
 Zadrgały i dzwonią 
 hymnem nieustannym
     A ten, kto udeył 
     w tę kościelną fukę
     To Mnich – Reformator 
     Doktor Marcin Luter

Ks. G. Szurman


