
Wyjątki z nauczania
Kościoła o wychowaniuIV

W encyklice „Deus Caritas est” Benedykt XVI tak pisze o miłości bliźniego:

„Miłość bliźniego polega właśnie na tym, że kocham w Bogu i z Bogiem również 
innego człowieka, którego w danym momencie może nawet nie znam lub do 
którego nie czuję sympatii. Taka miłość może być urzeczywistniona jedynie wtedy, 
kiedy jej punktem wyjścia jest intymne spotkanie z Bogiem, spotkanie, które stało 
się zjednoczeniem woli, a które pobudza także uczucia. Właśnie wtedy uczę się 
patrzeć na inną osobę nie tylko jedynie moimi oczyma i poprzez moje uczucia, 
ale również z perspektywy Jezusa Chrystusa. Jego przyjaciel jest moim 
przyjacielem. Przenikając to, co zewnętrzne w drugim człowieku, dostrzegam jego 
głębokie wewnętrzne oczekiwanie na gest miłości, na poświęcenie uwagi, czego 
nie mogę mu dać jedynie za pośrednictwem przeznaczonych do tego organizacji, 
akceptując to, być może, jedynie jako konieczność polityczną. Patrzę oczyma 
Chrystusa i mogę dać drugiemu o wiele więcej niż to, czego konieczność widać na 
zewnątrz: spojrzenie miłości, którego potrzebuje. W tym właśnie przejawia się 
niezbędne współdziałanie między miłością Boga i miłością bliźniego, o którym 
mówi z takim naciskiem Pierwszy List św. Jana. Jeżeli w moim życiu brak zupełnie 
kontaktu z Bogiem, mogę widzieć w innym człowieku zawsze jedynie innego i nie 
potrafię rozpoznać w nim obrazu Boga. Jeżeli jednak w moim życiu nie zwracam 
zupełnie uwagi na drugiego człowieka, starając się być jedynie «pobożnym» 
i wypełniać swoje «religijne obowiązki», oziębia się także moja relacja z Bogiem. 
Jest ona wówczas tylko «poprawna», ale pozbawiona miłości. Jedynie moja 
gotowość do wyjścia naprzeciw bliźniemu, do okazania mu miłości, czyni mnie 
wrażliwym również na Boga. Jedynie służba bliźniemu otwiera mi oczy na to, 
co Bóg czyni dla mnie i na to, jak mnie kocha. Święci — myślimy na przykład 
o błogosławionej Teresie z Kalkuty — czerpali swoją zdolność do miłowania 
bliźniego, zawsze na nowo, ze spotkania z Chrystusem Eucharystycznym, 
a to spotkanie nabierało swego realizmu i głębi właśnie dzięki jej posłudze innym. 
Miłość Boga i miłość bliźniego są nierozłączne: są jednym przykazaniem. Obydwie 
te miłości jednak czerpią życie z miłości pochodzącej od Boga, który pierwszy nas 
umiłował. Tak więc nie chodzi tu już o «przykazanie» z zewnątrz, które narzuca 
nam coś niemożliwego, lecz o doświadczenie miłości darowanej z wewnątrz, 
i tą miłością, zgodnie ze swoją naturą, należy się dzielić z innymi. Miłość wzrasta 
poprzez miłość. Miłość jest «Boska», ponieważ pochodzi od Boga i łączy nas 
z Bogiem, a ten jednoczący proces przekształca nas w «My», które przezwycięża 
nasze podziały i sprawia, że stajemy się jednym, tak że ostatecznie Bóg jest 
«wszystkim we wszystkich» (por. 1 Kor 15, 28).” (n. 18)
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Benedykt XVI kończy swe rozważania na temat „Caritas” słowami:

„Wiara, nadzieja i miłość są nierozdzielne. Nadzieja w praktyce wyraża się 
w cnocie cierpliwości, która nie słabnie w czynieniu dobra nawet w obliczu 
pozornej porażki, i w pokorze, która akceptuje misterium Boga i ufa Mu nawet 
w ciemności. Wiara ukazuje nam Boga, który dał swojego Syna za nas i budzi w nas 
zwycięską pewność, że to prawda: Bóg jest miłością! W ten sposób przemienia 
w nas niecierpliwość i nasze wątpliwości w pewną nadzieję, że Bóg trzyma 
w swoich rękach świat, i że mimo wszelkich ciemności On zwycięża, jak to we 
wstrząsających obrazach ilustruje w sposób radosny Apokalipsa. Wiara, która jest 
świadoma miłości Boga objawionej w przebitym na krzyżu Sercu Jezusa, ze swej 
strony prowokuje miłość. Jest ona światłem — w gruncie rzeczy jedynym — które 
zawsze na nowo rozprasza mroki ciemnego świata i daje nam odwagę do życia 
i działania. Miłość jest możliwa i możemy ją realizować, bo jesteśmy stworzeni na 
obraz Boga. Żyć miłością i w ten sposób sprawić, aby Boże światło dotarło do 
świata — do tego właśnie chciałbym zachęcić w tej Encyklice.” (n. 39)

W zakończeniu Encykliki Papież wskazuje na Maryję, Matkę Pana:

„Pomiędzy świętymi wyróżnia się Maryja, Matka Pana i odzwierciedlenie 
wszelkiej świętości.

(…)

«Wielbi dusza moja Pana» (Łk 1, 46) [Maryja] wyraża w ten sposób, jaki jest 
program Jej życia: nie stawiać siebie w centrum, ale zostawić miejsce dla Boga 
spotkanego zarówno w modlitwie, jak i w posłudze bliźniemu - tylko wtedy świat 
staje się dobry. Maryja jest wielka dlatego właśnie, że zabiega nie o własną 
wielkość, lecz Boga. Jest pokorna: nie chce być niczym innym jak służebnicą Pańską 
(por. Łk 1, 38. 48). Ona wie, że jedynie wtedy, gdy nie wypełnia swojego dzieła, ale 
gdy oddaje się do pełnej dyspozycji działaniu Bożemu, ma udział w zbawianiu 
świata.

(…)

Magnificat - który można określić portretem Jej duszy - jest w całości utkany 
z nici Pisma Świętego, z nici Słowa Bożego. W ten sposób objawia się, że w Słowie 
Bożym czuje się Ona jak u siebie w domu, z naturalnością wychodzi i wchodzi 
z powrotem. Ona mówi i myśli według Słowa Bożego; Słowo Boże staje się 
Jej słowem, a Jej słowo rodzi się ze Słowa Bożego. Ponadto w ten sposób objawia 
się również, że Jej myśli pozostają w syntonii z myślami Bożymi, że Jej wola idzie 
w parze z wolą Boga. Ona, będąc wewnętrznie przeniknięta Słowem Bożym, może 
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stać się Matką Słowa Wcielonego. W końcu: Maryja jest kobietą, która kocha. 
Jak mogłoby być inaczej? Jako wierząca, która w wierze myśli zgodnie z myślą Bożą 
i pragnie według Bożej woli, może być jedynie niewiastą, która kocha.”  (n. 41)

Św. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Krakowie na Błoniach w 2002 r. 
przypomniał nam słowa, które napisał w Encyklice o Bożym miłosierdziu:

„«Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, 
o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do 
bliźnich» (n. 14). Obyśmy na tej drodze odkrywali coraz pełniej tajemnicę 
miłosierdzia Bożego i żyli nią na co dzień!

Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą 
pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny, wykształcenia 
dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba 
«wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo 
i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się 
w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, 
duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. 
Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie 
wołają do Ojca miłosierdzia: «Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj». 
Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało! «Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5, 7).”

Święty przywołał słowa wypowiedziane na krakowskich Błoniach podczas swej 
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny:

„«Gdy jesteśmy mocni Duchem Boga, jesteśmy także mocni wiarą 
w człowieka - wiarą, nadzieją i miłością: są one nierozerwalne i jesteśmy gotowi 
świadczyć sprawie człowieka wobec każdego, któremu ta sprawa prawdziwie leży 
na sercu». Dlatego też prosiłem was wówczas, «abyście nigdy nie wzgardzili 
tą Miłością, która jest 'największa', która się wyraziła przez Krzyż, a bez której 
życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu»”
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