
„Bóg jest miłością” (1J 4,8) 

Siedemdziesiąt lat po narodzeniu Chrystusa zebrał się Senat rzymski, aby zastanowić się jakim 

imieniem nazwać najwyższego z bogów w rzymskim Panteonie. Czy nazwać go bogiem bogactwa? Czy 

bogiem mądrości? Czy bogiem wszechmocy? Prefekt Rzymu powiedział: „ten najwyższy bóg nie może być 

bogiem bogactwa bo nie byłby bogiem biednych, którzy chcą go mieć za swego boga. Nie może być bogiem 

mądrości, bo nie byłby bogiem prostaczków. Nie może być również bogiem wszechmocy, bo nie byłby bogiem 

słabych i skrzywdzonych. Nazwijmy go bogiem miłości! Wtedy  będzie bogiem wszystkich”. 

Najwyższy i jedyny Bóg jest nie tylko Bogiem miłości, ale jest jak mówi święty Jan samą Miłością. 

Współczesny świat położył wielki nacisk na rozum. Żyjemy w dobie komputerów, laptopów, mózgów 

elektronowych, Internetu, technologii cyfrowych. Wszystko to urasta prawie do kultu religijnego, jest to 

swoista religia zwłaszcza dla wielu młodych ludzi. Szkoda tylko, że nikt nie próbuje skonstruować czegoś co 

zastąpi ludzkie serce. Nie chodzi o sztuczne serce, bo to już medycyna osiągnęła, ale chodzi o zbudowanie 

serca, które byłoby zdolne do dobroci, miłości, przebaczenia i współczucia. Nikt nie wierzy w możliwość 

zbudowania takiego serca „A przecież wołanie o dobroć w dzisiejszym świecie jest powszechne!. Władimir 

Sołouchin – pisarz rosyjski (ur. 1924, zm. 1997) miał odwagę w latach reżimu komunistycznego krytykować 

niszczenie świątyń i ikon prawosławnych – pisał: „żadna urbanizacja nie może zagłuszyć w człowieku 

potrzeby życia duchowego. Nauka może w ciągu 2 minut zniszczyć górę Mount Everest, ale nie może uczynić 

lepszym serca człowieka”. Podobnie o dobroć wołał Św. Brat Albert Adam Chmielowski, założyciel braci i 

sióstr Albertynek „powinno się być dobrym jak chleb, który leży na stole i każdy może wziąć kawałek dla 

sienie”. Rozumiał potrzebę dobroci także wybitny pisarz polski Arkady Fiedler, który napisał: „na 

pomnikach nagrobnych nikt nie pisze… największy, najpiękniejszy czy najbogatszy – ale zawsze piszemy 

najlepszy, kochany, dobry”. Mądrość i piękno zostają na ziemi – poza grób idzie tylko dobrość.  

Co decyduje o wielkości człowieka - Rozum czy serce? Człowiek o wielkim rozumie ale bez serca staje się 

potworem budzącym lęk. Wojny są dziełem rozumu a nie serca! Obozy koncentracyjne są wynikiem rozumu – 

a nie serca!. Broń masowej zagłady jest wymysłem rozumu a nie serca! 

Zarzuca się Kościołowi, że stawiał przeszkody na drodze postępu, ale niewielu wie o tym, że Leonardo da 

Vinci – zamknął na klucz wiele swoich projektów, lękając się, ze człowiek wykorzysta je do złych celów 

przeciw ludzkości. Prawdziwy postęp jest dobry jeśli jest Etyczny, gdy jest dziełem ludzi odpowiedzialnych, 

którzy w tym co czynią zachowują przykazanie miłości Boga i bliźnich. Kościół spełniając wolę Chrystusa 

jest odpowiedzialny za kształtowanie ludzkich serc. Ile razy rozum zagraża sercu - tyle razy Kościół na 

prawo, a nawet obowiązek zabierać głos, gdy w wielu krajach świata podnoszą się głosy o legalizację 

aborcji, eutanazji, związków partnerskich i eksperymentach na komórkach macierzystych. Zawsze wtedy 

kiedy prawo Boże zastępuje się stanowionym prawem ludzkim Kościół powtarza za ks. kardynałem 

Wyszyńskim non possumus! – nie możemy! 

Powiedział ktoś wymownie „dawniej ludzie mieli kamienne naczynia i złote serca – dziś niestety coraz 

częściej mamy złote zastawy i kamienne serca”. Nic wiec dziwnego, że Chrystus objawiając się 16 czerwca 

1675 roku Małgorzacie Marii Alacoque w Paray-le-Monial powiedział „oto serce, które tak bardzo 

ukochało, a w zamian odbiera niewdzięczność”.  

Chryste spraw abyśmy rozważając miłość Twojego serca, większą miłością obdarzali Ciebie 

i naszych bliźnich. 

Niech te myśli staną się przesłaniem nadchodzących wakacji, wczasów i urlopów, Abyśmy poznając 

piękno świata i Jego dzieła, większą życzliwością i dobrocią obdarzali innych. 
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