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Miłosierdzie ‒ miłość 
‒ łaska

Część 3
Miłość

Prawdziwa miłość jest udzielaniem się ped-
miotowi miłości. Miłować, to znay peżywać 
to samo, co peżywa umiłowana osoba, a więc to 
znay wółcierpieć. Tak miłować potrafi jedynie 
Bóg. Miłość Boża jest tak wielka i głęboka, że Bóg 
ofiarował Syna swojego, aby pez Jego zbawy 
yn pojednać świat z sobą (2 Kor 5,19), a więc y-
ni to, co powinien uynić łowiek, pojednać się 
ze swoim Bogiem. Bóg tak mocno miłuje łowie-
ka, że chociaż w mądrości i wszechwiedzy swojej 
wie, iż nie jest on godny zaufania, to jednak zawie-
ył łowiekowi.

Już weśniej zostało napisane, że takie po-
jęcia, jak miłosierdzie, miłość i łaska w Starym 
Testamencie, znaeniowo są bardzo blisko siebie 
i bardzo ęsto są stosowane zamiennie. To zna-
nie później, pod wpływem języka greckiego i ła-
cińskiego, pede wszystkim greckiej filozofii, doko-
nano zdefiniowania poszególnych pojęć. Ale już 
w Nowym Testamencie dostegamy wyraźniejsze 
granice pomiędzy pojęciem miłosierdzia i miłości. 

Mając powyższe na uwadze, pamiętać należy, 
że tłumae Starego Testamentu na język polski 
musieli dokonywać wyboru pomiędzy słowami, 
które będą najlepiej oddawały myśl autora dane-
go fragmentu starotestamentowej księgi. I tak na 
pykład hebrajskie słowo ‘j#s#d’ bywa oddawane 
pez słowo ‘łaska’, ale także pez słowo ‘miłość’. 
Jeśli więc mamy mówić o miłości Bożej na gruncie 
starotestamentowego objawienia, to musimy mieć 
w polu widzenia całe ektrum znaeniowe pojęć, 
opisujących stosunek Boga do łowieka i odwrot-
nie, łowieka do Boga, ale także łowieka do 
łowieka. W Nowym Testamencie słowo, które 
mówi o miłości Boga oraz miłości cheścijańskiej, 
bmi: „agape”, słowo adko używane na peło-
mie ery ped Chrystusem i po Chrystusie. Nadano 
mu ecyfiną treść, w której brak jakiejkolwiek 
myśli o fizyno-cielesnej treści.

1. Miłość Boża w Starym Testamencie
Starożytni Hebrajycy zdawali sobie rawę 

z tego, że mówiąc o miłości Boga do łowieka 
i łowieka do Boga, jakby skracali dystans między 
łowiekiem a jego Stwoycielem, dlatego opisu-
jąc relację między Bogiem a łowiekiem, chętnej 
używali takich pojęć jak miłosierdzie i łaska. Ale 
mówiąc o miłosierdziu Bożym, bardzo blisko byli 

już idei miłości Boga do łowieka. 
Jeden z pierwszych proroków, Ozeasz, z pole-

cenia Boga wołał: „Gdy Izræl był młody, poko-
chałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. 
Im ęściej odzywałem się do nich, tym dalej 
oni odchodzili ode mnie; składali oary Baalom 
i kadzili bałwanom. A pecież to Ja sam uyłem 
Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, 
le oni nie wiedzieli, że to Ja ich leyłem, pycią-
gałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości, 
i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę 
do swojego polika, i nachylałem się do nich, 
aby ich nakarmić.” (Oz 11,1−4). Z powodu linych 
apostazji nieuchronna była katastrofa, najpierw 
w 722 najazd Asyryjyków, a następnie w 587 roku 
ped Chr. najazd Babilońyków i w konsekwencji 
niewola babilońska. 

To Ozeasz py pomocy obrazu miłości męż-
yzny do kobiety, ale też i niewierności żony do 
męża, opisał miłość Boga do swojego ludu. Ale 
pomimo niewierności Izræla Bóg nie zapomina 
o swoim ludzie, womina jego dawną, „nae-
eńską miłość” i odpowiada na wołanie dzieci 
pymiea: „Tak mówi Pan: Pamiętam miłość 
twojej młodości, miłość asu twojego nae-
eństwa, gdy chodziłeś za mną na pustyni, 
w ziemi nieurodzajnej” (Jr 2,2). Ale posługując się 
taką obrazową mową, starotestamentowa myśl 
o miłości Boga do łowieka i odwrotnie, łatwo 
mogła ulec łyceniu, bowiem miłość „nie jedno 
ma imię”, pede wszystkim może zostać wyjało-
wiona z tego, co szlachetne i wzniosłe. Pomimo 
tego raz podjęta próba, dalej była rozwijana i po-
głębiana.

Jeśli Ozeasz i Jeremiasz historię wyjścia ludu 
izrælskiego z niewoli egipskiej i osiedlenia się 
w ziemi, którą Bóg obiecał Abrahamowi dać jego 
potomkom, jako historię naeeństwa, pełną 
miłości i wzajemnego oddania, to oznaa to, że 
pojmują oni egipski exodus jako wyraz miłości 
Boga do ludu wybranego, miłości bezinteresownej 
i pełnej zaufania i oddania. Zbawy yn Boga, 
jakim było wyzwolenie potomków Jakuba z nie-
woli, jest więc ynem miłości i jako taki powinien 
go postegać cały Izræl. Ale prorocy womina-
jąc historię „naeeństwa” Boga Jahwe z ludem 
izrælskim, wskazują też na niewierność Izræla. 
W Księdze Ozeasza została opisana w powiązaniu 
z bolesną dla proroka historią jego małżeństwa 
z niewierną i cudzołożną kobietą, w Księdze 
Izajasza zaś w niezwykle ekresyjnej, barwnej 
i bogatej w szegóły pieśni o winnicy Pana. Jest 
napisana w konwencji skargi Boga, który wszystko 
uynił w swojej miłości do Izræla, ale okazał się 
on niewierny, ponieważ nie pynosił owoców, 
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na które oekiwał Bóg. „Zaśpiewam mojemu 
ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winni-
cy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku 
urodzajnym. Pekopał ją i oyścił z kamieni, 
i zasadził w niej szlachetne szepy. Zbudował 
w niej wieżę i wykuł w niej prasę, oekiwał, 
że wyda szlachetne grona, le ona wydała złe 
owoce” (Iz 5,1.2). Dlatego skarga Boga w pieśni 
o winnicy Pana, w końcowej jej ęści zamienia 
się w opis gniewu Bożego, który otka niewierny 
lud izrælski. Prorok w imieniu Boga wołał: „Teraz 
więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, 
rozsądźcie między mną i między moją winnicą! 
Cóż jesze należało uynić mojej winnicy, e-
go ja jej nie uyniłem? Dlaego oekiwałem, 
że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe 
owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uynię 
z moją winnicą: Rozbiorę jej płot, aby ją asio-
no, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszę ją 
doszętnie: Nie będzie pycinana ani okopywa-
na, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę 
obłokom, by na nią nie uszały deszu. Zaiste, 
winnicą Pana Zastępów jest dom izrælski, a mę-
żowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oekiwał 
prawa, a oto – bezprawie; rawiedliwości, a oto 
– kyk” (Iz 5,3−7). Jednak Bóg chcąc pozostać wier-
ny swojemu ludowi, nie zerwał pymiea  ani nie 
uynił tego później, kiedy Izræl jesze wiele razy 
gardził wyciągniętą ręką Boga, ale zapowiedział 
zawarcie nowego pymiea, opaego na innych 
zasadach, aniżeli pymiee synajskie.

Temat miłości wzajemnej Boga i ludu wybrane-
go znalazł też swoje miejsce w prawie izrælskim, 
w nakazie, o którym womniał także Pan Jezus 
w swoim nauania. W 5. Księdze Mojżeszo-
wej ytamy: „Słuchaj, Izrælu! Pan jest Bogiem 
naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował 
Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej 
duszy swojej, i z całej siły swojej” (5 Mż 6,5.6). 
U schyłku o epoki proroków izrælskich okazywa-
nie miłości stało się powszechnym nakazem: „Tak 
mówi Pan Zastępów: Wydawajcie rawiedli-
we wyroki i świadcie sobie nawzajem miłość 
i miłosierdzie!” (Za 7,9), zaś w tradycji mądrościo-
wej miłość dostąpiła zaszytu znalezienia się 
w towaystwie podstawowego pojęcia religij-
nego w Starym Testamencie, jak bojaźni Bożej: 
„Lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby 
z niepokojem. Lepsza jest potrawa z jayn, a py 
tym miłość, niż karmny wół wraz z nienawiścią” 
(P 15,16.17). Ale starotestamentowa myśl pekra-
a granice związku Boga Jahwe z Izrælem. Prorok 
wieści bowiem miłość Boga do wszystkich ludzi: 
„A Pan ekł: Ty żałujesz kewu rycynowego, 
koło którego nie pracowałeś i którego nie wyho-

dowałeś; wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu 
jednej nocy zginął, a Ja nie miałbym żałować Ni-
niwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje wię-
cej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, któy nie 
umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co 
lewe, a nadto wiele bydła?” (Jon 4,10n). 

Chociaż lud wybrany okazał się niewierny, 
ęsto oducał miłość Boga, to jednak pomimo 
zapowiedzi kary zawsze i niezmiennie okazywał 
wierność swoim obietnicom i zawaemu z Izrælem 
pymieu. Ciągle podsycana pez proroków Pań-
skich myśl o wierności Boga, w buliwych dziejach 
Izræla, w skrajnie niebezpienych sytuacjach, po-
zwalała ludowi Izrælskiemu wominać na dawne 
dzieje, na Bożą miłość okazywaną w zbawych 
dziełach, a tym samym powrócić do Boga, jako do 
niewyerpanego źródła dobroci i miłości. 

Psalmy, które mają silny związek z kultem, są 
najlepszym świadectwem wiary Izræla, opierającej 
się na pewności, że Bóg jest wierny. Psalmista ape-
luje do wierności Boga (Ps 40,12), opiewa wielo-
krotnie wierność Jahwe. Nawet niebiosa opiewają 
wierność Boga, cały bowiem kosmos jest pełen 
wierności Stwórcy (Ps 35,6; 57,11). Wieny jest Bóg 
i wiena też jest wierność Jego (Ps 105,5; 117,2).

Ale starotestamentowa myśl o Bożej miłości 
i wierności byłaby niepełna, gdybyśmy nie wo-
mnieli, że Boża miłość to nie tylko miłość do 
całego Izræla, jako ołeności wybranej pez 
Boga, ale również miłość do każdego, pojedyne-
go potomka Jakuba. Bóg okazywał miłość ludo-
wi, ale także jego pywódcom, np. Salomonowi 
(2 Sm 12,24), każdemu Izrælicie, szególnie temu, 
który chodził drogami prawa i rawiedliwości 
(Ps 37,25nn), biednemu i uciskanemu (Ps 113,5nn), 
bojącemu się Pana (147,11). 

Prorok Ozeasz w swoim pesłaniu do Izræla, 
nawiązując do osobistych doświadeń w małżeń-
stwie z kobietą, która uprawiała nieąd kultowy, 
ukazał niewierność ludu i wierność Jahwe, będącą 
ponad wszelkimi urazami i doznanymi zniewaga-
mi. Uestnienie w kananejskim kulcie płodności 
pojmowane było jako zlekceważenie pymiea 
z Jahwe i samego Jahwe, wszak Jahwe daje płody 
ziemi (Oz 2,10). Jahwe pozostaje wierny zawae-
mu z Izrælem pymieu, pomimo zniewag, po-
gwałcenia pykazań, zerwania pymiea.

2. Miłość Boża w Nowym Testamencie
Pekraając granicę Starego Testamentu, napo-

tykamy w Nowym Testamencie na intensyfikację 
myśli na temat miłości Bożej. Pan Jezus nazywając 
Boga swoim Ojcem, ale także naszym Ojcem, do 
którego możemy się modlić i oekiwać Jego oj-
cowskiej pomocy, dał tym samym możliwość swo-
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im słuchaom zgoła innego ojenia na Boga, 
aniżeli dane było ono ludowi starego pymiea. 
Ono zostało podarowane nie tylko dzięki Chrystu-
sowi, ale pede wszystkim w Chrystusie. Ilekroć 
Pan Jezus mówił o opatności Bożej, która obja-
wia się nad stwoeniem lub w kontekście wielo-
mówstwa pogan, nie omieszkał także wskazać na 
Boga, jako Ojca, który wie, co jest dobre i ego 
potebują Jego dzieci: „Nie troszcie się więc 
i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będzie-
my pić? albo: Czym się będziemy pyodziewać? 
Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem 
Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego po-
tebujecie” (Mt 6,31.32) oraz „Nie bądźcie do nich 
podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, ego pote-
bujecie, pedtem zanim go poprosicie” (Mt 6,8). 
Pede wszystkim Bóg Jezusa Chrystusa jest Bo-
giem poszukującym i oekującym powrotu tych, 
któy się zagubili w swoim życiu (Łk  15,1nn).

Piewcą Bożej miłości w Nowym Testamen-
cie jest apostoł Paweł. W literatue Pawłowej 
otykamy się ze słowami, w których mowa jest 
o Bożej miłości w Chrystusie do Kościoła, jak i do 
pojedynych wieących. 

Miłość Boga do łowieka ma swoje źródło 
w samym Bogu. Nie jest ona odpowiedzią Boga na 
miłość łowieka do Boga. Wypływa ona z istoty 
Boga i jest miłością wypedzającą miłość łowie-
ka do Stwórcy. Pan Jezus w domu pewnego fary-
zeusza powiedział o kobiecie, która namaściła nogi 
Jezusa i wytarła je własnymi włosami, że yn jej 
jest wyrazem miłości, który jest odpowiedzią na od-
puszenie gechów (Łk 7,34nn). Bóg okazuje swoją 
miłość ludziom ze względu na yn Jezusa, a więc 
ze względu na Jego śmierć kyżową na Golgocie: 
„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam pez 
to, że kiedy byliśmy jesze gesznikami, Chrystus 
za nas umarł” (Rz 5,8). Jest to miłość mocna, stała 
i wierna. Od niej nic nas nie zdoła odłąyć. o-
stoł będąc tego pewien, pisze: „…ani śmierć, ani 
życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani 
teraźniejszość, ani pyszłość, ani moce, ani wy-
sokość, ani głębokość, ani żadne inne stwoenie 
nie zdoła nas odłąyć od miłości Bożej, która jest 
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,38.39). 
Powołanie Boże wynika z umiłowania pez Boga 
Kościoła Bożego. Paweł pozdrawiając Kościół 
w Rzymie, pisze: „Wszystkim, któy jesteście 
w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świę-
tym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, 
i Pana Jezusa Chrystusa” (Rz 1,7; por. Kol 3,12), 
a w Liście do Efezjan wskazuje na cel Bożego 
umiłowania: „W [Chrystusie] wybrał nas ped 
założeniem świata, abyśmy byli święci i niena-
ganni ped obliem jego; w miłości peznaył 

nas dla siebie do synostwa pez Jezusa Chrystusa 
według upodobania woli swojej, ku uwielbie-
niu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdaył 
w Umiłowanym” (Ef 1,4−6). Miłość Boża rodzi 
w wieących nowe życie, bowiem „Bóg, który jest 
bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, 
którą nas umiłował, i nas, któy umarliśmy pez 
upadki, ożywił wraz z Chrystusem…” (Ef 2,4.5). 
Nowe życie i wzbudzona pez Boga miłość, rozla-
na w sercach pez Ducha Świętego (Rz 5,5), zwraca 
łowieka ku Bogu i wółdziała ona z łowiekiem 
− „A wiemy, że Bóg wółdziała we wszystkim ku 
dobremu z tymi, któy Boga miłują, to jest z tymi, 
któy według postanowienia jego są powołani.” 
(Rz 8,28). Ta wiedza, która dotyy apostoła Pawła 
i wszystkich cheścijan, związana jest z głębokim 
i szerym wyznaniem Wielkiego ostoła: 
„Z Chrystusem jestem ukyżowany; żyję więc już 
nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie 
moje w ciele jest życiem w wiee w Syna Bożego, 
który mnie umiłował i wydał samego siebie za 
mnie” (Ga 2,20).

W literatue Janowej jesze bardziej została 
pogłębiona myśl o miłości Bożej. W niej pede 
wszystkim Bóg Ojciec umiłował Syna, którego po-
słał na świat. Ze względu na miłość Ojca do Syna, 
Bóg wszystko dał w ręce Syna − „Ojciec miłuje 
Syna i wszystko oddał w jego ręce” (J 3,35). Chry-
stus w Ewangelii św. Jana mówi też, dlaego Bóg 
umiłował Syna: „Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja 
kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go 
nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam 
moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki 
rozkaz wziąłem od Ojca mego” (J 10,17.18). Świat 
powinien poznać wielkość tej miłości wzajemnej, 
Ojca do Syna i Syna do Ojca, po tym, że Syn, po-
stępuje tak, jak Mu Ojciec polecił (J 14,31). 

Miłość Ojca obejmuje Syna, a w Nim także 
uniów: „Sam Ojciec miłuje was, dlatego że 
wyście mnie umiłowali i uwieyli, że Ja od Boga 
wyszedłem” (J 16,27). W Synu Bóg umiłował 
świat − „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wiey, 
nie zginął, ale miał żywot wieny” (J 3,16). 

Bóg jest poątkiem i źródłem miłości. Miłość 
Boża wypedza wszelką miłość: „Na tym polega 
miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, le że On 
nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie 
za gechy nasze” (1 J 4, 10). Od uniów miłość 
wraca ku Ojcu: „Miłujmy więc [Boga], gdyż On 
nas pedtem umiłował” (1 J 4, 19). Wobec powyż-
szego, musiało się zrodzić w myśleniu św. Jana, 
jedno z fundamentalnych zdań Nowego Testamen-
tu: „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8.16). Ze wzglądu na 
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ścisły związek 1 Listu św. Jana z waą ewangelią 
można być w pełni pekonanym, że istotą Boga 
jest miłość, gdyż od wieków Ojciec i Syn twoą 
jedno w miłości (J 14, 31; 17, 24). Bóg nie tylko mi-
łuje, nie tylko jest źródłem miłości w rozumieniu 
cheścijańskim, ale jest miłością, dlatego jest On 
miłosierny, łaskawy, dobry, pebaający gechy 
itp. Św. Jan mógł napisać, że Bóg jest miłością, 
ponieważ myśl o miłości Boga w cheścijańskiej 
reeksji o Bogu została już oyszona ze skojaeń 
fizyno-cielesnych, pede wszystkim umilkły pie-
śni śpiewane w asie kananejskich świąt miłości, 
w asie których dochodziło do seksualnych orgii, 
mających być symbolami cielesnego zjednoenia 
z bogiem Baalem. 

3. Miłość Boża jako wyzwanie
Boża miłość jest wyzwaniem skierowanym do 

wszystkich dzieci Bożych. Człowiek powinien od-
powiedzieć na miłość Bożą umiłowaniem Boga. 
Odpowiedzią powinna też być wiara bowiem 
w 1 Liście św. Jana ytamy: „A myśmy poznali 
i uwieyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg 
jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka 
w Bogu, a Bóg w nim” (1 J 4,16). Miłość Boga 
musi pejawiać się także w posłuszeństwie sło-
wu Bożemu („Kto zachowuje Słowo jego, w tym 
prawdziwie dopełniła się miłość Boża” − 1 J 2, 5) 
i w miłości bliźniego („Dzieci, miłujmy nie sło-
wem ani językiem, le ynem i prawdą” − 
1 J 3,17).

Pan Jezus w rozmowie z uonym w Piśmie 
pypomniał dwa pykazania Starego Testamen-
tu, a mianowicie z 5 Księgi Mojżeszowej (6,5): 
„Słuchaj, Izrælu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. 
Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z ca-
łego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej 
myśli swojej, i z całej siły swojej” (Mk 12,29.30) 
oraz z 3. Księgi Mojżeszowej (19,18): „Będziesz mi-
łował bliźniego swego jak siebie samego. Innego 
pykazania, większego ponad te, nie masz” (Mk 

12,31). W pypowieści o sądzie zaś powiedział: 
„Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uyni-
liście jednemu z tych najmniejszych moich braci, 
mnie uyniliście” (Mt 25,40). Pejęte ze Stare-
go Testamentu pykazania miłości, w Nowym 
Testamencie bezwzględnie nakazują umiłowa-
nie każdego łowieka, bez różnicy, także wroga 
i niepyjaciela: „Miłujcie niepyjaciół waszych, 
dobe yńcie tym, któy was nienawidzą, bło-
gosławcie tym, któy was peklinają, módlcie 
się za tych, któy was kywdzą” (Łk 6,27.28). 

ostoł Paweł znał postawione pez Chrystusa 
wymagania, dotyące miłości bliźniego. Do miło-
ści bliźniego wzywał wielokrotnie. Na pykład do 
cheścijan w Tesalonikach pisał: „Nie jest eą ko-
nieną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, 
albowiem Bóg was samych naua, abyście się 
wzajemnie miłowali” (1 Tes 4,9). Jest więc oywi-
ste, że umiłowany pez Boga łowiek, powinien 
Boga miłować w bliźnim. Janowy Chrystus yni 
z miłości bliźniego znak  rozpoznawy uniów 
Chrystusa. Mówi bowiem: „Nowe pykazanie 
daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak 
Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie 
miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście unia-
mi moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” 
(J 13,34.35). Słowa o miłości Boga nie mogą być 
pustosłowiem. Nie można miłować Boga, nie 
miłując bliźniego. Św. Jan pisał: „Jeśli kto mówi: 
Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą 
jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, któ-
rego widzi, nie może miłować Boga, którego nie 
widzi” (1 J 4,20). Ale pykazanie miłości bliźniego, 
to drugie pykazanie. Pamiętać należy, że pierw-
sze bmi: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, 
z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej 
myśli swojej, i z całej siły swojej”. Te dwa pyka-
zania stanowią nierozerwalną jedność. 

ks. Manferd Uglo
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