
 

Spotkanie 3 – pragnienie miłości Boga 

Miłość jest czymś o wiele większym niż narzucone nam prawo. ‘Odkąd Bóg pierwszy nas umiłował’ 

(por. 1 J, 4-10), miłość nie jest już zwykłym nakazem; to odpowiedź na dar miłości Boga wobec każdego 

z nas. (Share the Good News, 59) 

Odniesienie do  wizji miłości przedstawionej przez św. Pawła  

 

Papież Franciszek podąża za odkrywaniem miłości przez św. Pawła w Liście do Koryntian (1 Kor 13, 

4-7). We wspomnianym liście święty Paweł przedstawiał wczesnym chrześcijanom nowinę Jezusa  

o miłości. Oto, co papież Franciszek pisze: 

 

• Miłość pielęgnowana jest w codziennym życiu rodziny: Miłość pomiędzy osobami wzrasta  

i przemienia się wówczas, gdy osoby rozwijają się i przemieniają. By móc kochać w sposób dojrzały, 

musimy rozwijać szereg umiejętności interpersonalnych, które będą pomagały nam rozróżnić, co jest 

ważne we wzajemnych odniesieniach, a co mało istotne. Przemyślenie treści nauczania św. Pawła 

dotyczącego miłości może nam pomóc rozwijać te zdolności. 

 

• Miłość jest cierpliwa: Cierpliwość  zakorzenia się wówczas, gdy rozpoznajemy, że inne osoby mają 

prawo żyć w tym samym świecie, co my. Nie możemy oczekiwać, że wszystko będzie idealnie układało 

się według naszego pragnienia oraz, że inni będą zachowywać się po naszej myśli. Jeśli będziemy 

pielęgnować taką postawę, staniemy się współczujący i gotowi, by akceptować innych, różniących się 

od nas. Być cierpliwym to nie dać się sprowokować do złości.  

 

„Jeśli nie dbamy o cierpliwość, to zawsze będziemy mieli wymówki, aby reagować gniewem i w końcu 

staniemy się ludźmi, którzy nie potrafią żyć z innymi, typami aspołecznymi, niezdolnymi do opanowania 

impulsów, a rodzina stanie się polem bitwy.” AL 92 

• Miłość jest łaskawa: Świadectwo jest bardziej przemawiające niż samo słowo. Uprzejmość objawia 

się poprzez nasze zachowanie. Być uprzejmym to zawsze być gotowym pomóc innym. Jak mówił  

św. Ignacy Loyola: ‘Miłość okazuje się przez uczynki, słowa są niewystarczające.” 

 

• Miłość nie jest zazdrosna: Jeśli naprawdę kogoś kochamy, cieszymy się, gdy ta osoba dobrze sobie 

z czymś radzi lub kiedy spotyka ją coś naprawdę dobrego. Prawdziwa miłość cieszy się z  darów  

i osiągnięć innych. Rozpoznaje, że każda osoba posiada swoją drogę do szczęścia, posiada swoje własne 

zdolności i jedyną, niepowtarzalną drogę swojego powołania. Miłość prowadzi nas do odkrycia 

sposobów pomocy tym, którzy są odepchnięci przez społeczeństwo.  

 

 „Zazdrość, to smutek z powodu dobra innych, ukazujący, że nie jesteśmy zainteresowani szczęściem 

innych, ponieważ skoncentrowaliśmy się wyłącznie na własnej pomyślności. Podczas gdy miłość 

pozwala nam wyjść z naszych ograniczeń, to zazdrość prowadzi nas do skupienia się na sobie.” AL 95 

• Miłość nie unosi się pychą: Miłość stawia wyzwanie takiemu myśleniu, które traktuje innych  

z wyższością. Podsyca pokorę i unika chwalenia się swoim własnymi osiągnięciami. Ludzie, którzy 

kochają, są bardziej skupieni na innych niż na sobie. 

 

„Logika miłości chrześcijańskiej, nie jest logiką ludzi czujących, że przewyższają innych i 

potrzebujących, by dać innym odczuć swą władzę, ale: „kto by chciał być pierwszym między wami, niech 

będzie niewolnikiem waszym” (Mt 20, 27).” AL 98 



 

 

 

• Miłość nie jest niegrzeczna: Miłość nigdy czyni krzywdy innym ludziom. Nie jest niegrzeczna, 

nieuprzejma ani opryskliwa. Wymaga od nas tego, abyśmy uczyli się słuchać, rozmawiać i milczeć. 

Domaga się szacunku dla wolności innych osób. Słowa są narzędziem, które ma ogromną moc. Musimy 

nauczyć się używać słów, tak jak Jezus – by pocieszać i zachęcać, zamiast pomniejszać, zasmucać lub 

okazywać pogardę. 

 

„By być usposobionym do prawdziwego spotkania z innymi, konieczne jest skierowanie na nich 

uprzejmego spojrzenia. Nie jest to możliwe, gdy panuje pesymizm podkreślający ich wady i błędy, być 

może, aby zrekompensować własne kompleksy.” AL 100 

• Miłość jest hojna: Miłości bardziej zależy na tym, by kochać, niż by być kochanym. Papież Franciszek 

cytuje św. Tomasza z Akwinu, który wskazuje na przykład matek jako tych, które kochają najbardziej, 

które dążą do tego, aby kochać aniżeli być kochanymi. Miłość nie żąda niczego w zamian. 

 

• Miłość nie unosi się gniewem: Czasami możemy odczuwać pokusę, aby zareagować niecierpliwością, 

brakiem zrozumienia, nawet złością wobec innych, dlatego że są takimi, jakimi są. Jeśli tak postąpimy, 

damy im odczuć, że ich obecność jest dla nas kłopotem lub wręcz, że nic dla nas nie znaczą. A to nie 

jest miłość. 

 

„Jeśli mamy walczyć ze złem, zróbmy to, ale zawsze mówmy „nie” przemocy wewnętrznej.” AL 104 

• Miłość reaguje oburzeniem jedynie na niesprawiedliwość: Co innego jest poczuć niechęć lub 

wrogość wobec drugiego człowieka, a zupełnie czymś innym jest dać tym uczuciom ujście. Jak mówi 

św. Paweł: “Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce.” Papież 

Franciszek wzywa nas do tego, abyśmy kończyli dzień pogodzeniem się ze sobą w rodzinie. 

 

• Miłość przebacza: Jeśli zostaliśmy dotknięci lub ktoś nas zawiódł, przebaczenie nie przychodzi łatwo. 

Wymaga ofiary, wielkoduszności i otwartości ze strony osoby, która została zraniona. Wiemy, że 

najpierw musimy nauczyć się przyjmować siebie takimi, jakimi jesteśmy oraz wybaczać sobie, zanim 

nauczymy się postawy akceptacji i wybaczenia wobec innych. Jeśli będziemy skupieni wyłącznie na 

wypominaniu innym ich błędów, doprowadzi to do urazy, co jest przeciwne przebaczeniu. 

 

„Jeśli zaakceptujemy, że Boża miłość jest bezwarunkowa, że miłości Ojca nie trzeba kupować 

lub za nią zapłacić, to możemy wówczas kochać ponad wszystko, przebaczać innym, nawet 

gdyby byli wobec nas niesprawiedliwi.” AL 108 

• Miłość współweseli się z innymi: Radość doświadczana przez jedną osobę w rodzinie powinna stać 

się radością całej rodziny. Aby tak było, powinniśmy uczyć się patrzeć na siebie nawzajem przez 

pryzmat godności człowieka oraz jego umiejętności i dobrze wykonanej pracy. Nie powinniśmy skupiać 

się tylko na słabościach innych. W każdych okolicznościach ważne jest, by pamiętać, że nikt nie jest 

idealny, każdy z nas ma swoje zalety i słabości. Jeśli nie nauczymy się cieszyć sukcesami innych, 

skazujemy siebie na egzystencję pozbawioną radości. 

  



 

„Jeśli nie umacniamy naszej zdolności do cieszenia się z dobra innych, a skupiamy się przede wszystkim 

na naszych własnych potrzebach, to jesteśmy skazani na życie z niewielką radością, bo jak powiedział 

Jezus, „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20, 35).” AL 110 

 

• Miłość wszystko przetrzyma: Miłość wzywa nas, by mówić o innych dobrze. Nie oznacza to nie 

widzieć błędów drugiego człowieka, ale widzieć je w szerszym kontekście. Każdy z nas jest nie jest 

pozbawiony słabości. Jeśli przyjmiemy tę prawdę, że miłość nie oznacza być na wskroś idealnym, 

będziemy umieli docenić to, że drugi człowiek kocha nas na miarę swoich możliwości - najlepiej, jak 

potrafi. 

 

„Jeśli więc wymagam zbyt wiele, uzmysłowi mi to w jakiś sposób, ponieważ nie może, ani też nie zgodzi 

się, by grać rolę istoty boskiej, albo żeby być na usługach wszystkich moich potrzeb. Miłość współistnieje 

z niedoskonałością, wybaczeniem i potrafi zamilczeć w obliczu ograniczeń umiłowanej osoby.” AL 113 

• Miłość wszystko przetrzyma: W tym kontekście oznacza to “zaufać”. Miłość ufa – czyni człowieka 

wolnym i nie stara się dominować, zawładnąć ani kontrolować. Wolność pielęgnuje niezależność  

i otwartość na świat dookoła nas.  Uzdalnia nas do dzielenia się z innymi w sposób otwarty, nie zaś taki, 

który ujawnia, że staramy się wiele zachować dla siebie, będąc podejrzliwym bądź bojąc się osądzenia. 

Unika podstępu, fałszu i kłamstw. Pozwala każdemu małżonkowi w małżeństwie oraz każdej osobie  

w rodzinie rozwinąć ich własne, odrębne zainteresowania oraz zaangażowanie, jak również relacje  

z innymi. 

 

„Miłość żywi zaufanie, pozostawia wolność, wyrzeka się kontrolowania wszystkiego, posiadania, 

dominacji.” AL 115 

• Miłość jest pełna nadziei w każdej sytuacji: Miłość żyje nadzieją na lepszą przyszłość. Wszystko 

może się zmienić. Dotyczy to również osób. Nawet, jeśli przemiana nie nastąpi tutaj, na ziemi, 

chrześcijanin żyje nadzieją na wieczne życie i ma nadzieję, że w przyszłym życiu pragnienie Boga  

za człowieczeństwem zostanie zrealizowane. 

 

• Miłość wszystko przetrzyma: Miłość przygotowana jest na przetrwanie trudności, nieugięcie się pod 

ich ciężarem, ale gdy to konieczne, miłość gotowa jest stawić czoła wyzwaniom. Nigdy nie poddaje się, 

nawet w najtrudniejszej godzinie. Potwierdzają to godne podziwu przykłady, kiedy, pomimo trudności, 

małżonkowie nie przestają okazywać sobie troski. Rodziny potrafią przetrwać najtrudniejsze 

okoliczności związane z bólem, chorobą, kłopotami finansowymi w duchu wzajemnej miłości i 

wsparcia. 

 

„Ideałem chrześcijańskim, zwłaszcza w rodzinie, jest miłość mimo wszystko.” AL 119 

PODSUMOWANIE 

Papież Franciszek pragnie pomóc nam zrozumieć chrześcijańskie przesłanie miłości. Kieruje naszą 

uwagę w stronę nauczania św. Pawła o miłości, które zawarł w swoim pierwszym Liście do Koryntian.  

Miłość wzrasta i zmienia się w rodzinie adekwatnie do rozwoju i przemiany osób ją tworzących. Miłość 

– aby była rzeczywista – nie musi być idealna. Możemy jednak uczyć się budować relacje w taki sposób, 

aby pomóc się jej rozwijać.  

 

Miłość jest cierpliwa: Nie wolno nam oczekiwać, że wszystko dziać się będzie w sposób przez nas 

zaplanowany. Być cierpliwym to być człowiekiem, którego trudno wyprowadzić z równowagi. 



 

 

Miłość jest  uprzejma: Miłość to więcej niż uczucie, szczególnie względem innych. Jeśli czyni się coś  

z miłości do drugiego człowieka, nie oczekuje się niczego w zamian. 

 

Miłość nie jest zazdrosna. Miłość ceni osiągnięcia innych oraz „uwalnia od gorzkiego smaku 

zazdrości”. (95) 

 

Miłość nie przechwala się: Miłość zabezpiecza nas przed patrzeniem na innych z wyższością. 

 

Miłość nie jest niegrzeczna: Miłość przymusza nas, aby używać takich słów, jakich używał Jezus, aby 

pocieszać i zachęcać, a nie pomniejszać, zasmucać lub okazywać pogardę. 

 

Miłość jest wielkoduszna: Miłość nie domaga się niczego w zamian. 

 

Miłość się nie irytuje: Miłość nie reaguje opryskliwością na słabości i upadki ludzi. Takie postępowanie 

spowodowałoby krzywdę i alienację. Papież Franciszek wzywa, byśmy zawsze godzili się ze sobą  

w rodzinie kończąc każdy dzień. 

Miłość wybacza: Niełatwo jest wybaczyć, kiedy nas skrzywdzono. Przebaczenie domaga się 

zrozumienia dla słabości innych, mając świadomość, że my też je mamy. 

 

Miłość wszystko zniesie: Papież Franciszek wzywa do tego, by mówić dobrze o sobie nawzajem, niż 

wypominać sobie winy i słabości. 

  

Miłość wszystkiemu wierzy: Jeśli kogoś kochasz, musisz mu ufać. Jeśli ktoś wie, że jest doceniony  

i darzony zaufaniem, jest w stanie otworzyć się i niczego nie ukrywać. To prowadzi do wzajemnego 

wzrostu i otwartości w relacji.  

 

Miłość wszystko przetrzyma: Chrześcijańskim wzorem jest miłość, która nigdy się nie poddaje.  


