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Nasz świat  

– świat wielkich podbojów, świat nieustan-

nego przyspieszenia, „dramatyczny a zarazem 

cudowny”, w którym człowiek jest nieludzko wy-

korzystywany, rozpaczliwie samotny i opuszczony, 

a równocześnie podejmuje wielkoduszne wysiłki, 

napotyka na gesty pełne solidarności, trwa 

w nadziei. Taki właśnie świat zamieszkujemy. 

W nim ukryte jest głębokie pragnienie człowieka, 

który po omacku szuka pokoju i miłości, chce 

być kochany i kochać, i pomimo klęsk miłości 

ośmiela się mieć nadzieję… w sercu człowieka 

mieści się tęsknota, której nie moŜe zaspokoić 

Ŝadne posiadanie …. 

Szaleństwo, nadzieja? Skąd to się bierze?  

Czy człowiek w swojej głębi nie jest otwarty 

na Boga? Bóg przewyŜsza to wszystko co mo-

Ŝemy o Nim powiedzieć i objawia się nam w spo-

tkaniu. 
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Ojciec Maria Eugeniusz nieprzerwanie zgłę-

biał tajemnicę Boga i zagadkę ludzkiego serca. 

W chaotycznej historii naszego Ŝycia odkrywa 

Obecność:  

„Czy świeci słońce, czy jest mgła, czy burza, 

jesteśmy zawsze zanurzeni w miłosierdziu. Gdy 

ono raz nas pochwyciło, juŜ nigdy nas nie 

opuści”1. 

 

Jego spojrzenie przemierza Biblię i odkrywa 

w niej, ku naszej radości, szaleństwo miłości, 

która jest w Bogu: 

 

„Miłosierdzie Boga jest wieczne. 

Ono nas poprzedza, ono za nami postępuje, 

do niego zdąŜamy”2. 
  

                                          

1 Por. Un maître spirituel, le Père Marie-Eugène – R. Règue, s. 83. 
2 O. Maria Eugeniusz, homilia z 31.12.1961. 
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Ojciec Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus 

jest świadkiem Boga i apostołem Jego słowa. 

Znaczną część swojego nauczania przekazał 

ustnie, głównie podczas rekolekcji i konferencji 

głoszonych w róŜnych środowiskach, jak równieŜ 

w trakcie spotkań z członkami Instytutu Notre 

Dame de Vie. Część tego nauczania zawarta jest 

w tej ksiąŜeczce, której celem jest pomóc czytel-

nikowi w modlitwie i pogłębieniu Ŝycia ducho-

wego.  

 

Tekst ten został spisany na podstawie prowa-

dzonych przez o. Marię Eugeniusza rekolekcji: 

– dla członków Instytutu Notre Dame de Vie 

w Venasque we Francji w 1959 r.,   

– dla szerokiego grona słuchaczy w Petit Cas-

telet (Tarascon) we Francji w 1966 r. 
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Jest to transkrypcja tekstu wygłoszonego w sposób dość 

Ŝywy i dynamiczny. 

śeby ułatwić czytelnikowi lekturę, a jednocześnie do-

chować wierności oryginałowi, tekst podzielono na 

krótkie fragmenty, dodatkowo wydzielając niektóre wy-

raŜenia ojca Marii Eugeniusza. 

Fragmenty tekstu otoczone ramką w nieznacznym sto-

pniu zmieniły miejsce w stosunku do oryginału lub po-

chodzą od redakcji. 

Dodatek na końcu ksiąŜeczki zaprasza do pogłębienia 

niektórych zagadnień. 
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Kim jest Bóg? 

CzyŜ poznanie Boga nie jest 

najistotniejszą sprawą w Ŝyciu? 

 

 

Jedno z najwaŜniejszych objawień Boga i jedno-

cześnie jedno z najbardziej symbolicznych, bliskie 

objawieniu, które dał nam później nasz Pan, 

to ukazanie się MojŜeszowi. 
 

 

MojŜesz ma takie oto widzenie na pustyni: 

 

JESTEM, KTÓRY JESTEM  
(Wj 3,14) 
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Bóg ukazuje się w krzaku gorejącym, w ogniu, 

który płonie bez przerwy, a jednak się nie spala 

i nie niszczy tego, co ogarnia. 
 

 

Bóg Ŝyje 

Bóg jest Ŝyciem 

Bóg jest ruchem 

 

 

To Ŝycie, które jest w Bogu 

Jest fundamentalną częścią Jego istoty. 
 

Bóg jest ruchem. 

Ale czym jest ten ogrom Ŝycia w Nim? 

Nazywamy go 

Miłością 

 



9 

 

W tym tkwi istota tego, co w Bogu najgłębsze 

lub raczej to, co moŜemy dostrzec lub pojąć: 
  

Bóg jest miłością  
(1 J 4,8) 

 

Bóg jest miłością… jest trawiącym ogniem… 

jest miłosierdziem… 

Ponad wszystkim, ponad wszelkimi symbolami,  

ponad wszelkim światłem, które od nich do 

nas dociera jest  

Ŝycie, które jest w Bogu.     

 

 

Bóg znajduje doskonałą radość  

w tym ruchu, w tym Ŝyciu. 

A od Boga, od Nieskończonego jaśnieje blask. 
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W tej jasności Bóg doskonale wyraŜa siebie, 

a to nieustanne wyraŜanie siebie, to ciągłe 

promieniowanie  

to Jego Syn, Słowo BoŜe. 

Ta jasność, ten blask  

to Druga Osoba Trójcy Świętej.    

 

 

Te dwie Osoby kochają się, 

są nieskończone, 

doskonale się znają; 

i to wzajemne poznanie wyzwala u kaŜdej z nich 

akt miłości, tchnienie miłości.   

To tchnienie miłości jest nieskończone,  

to Duch Święty,  

Trzecia Osoba Trójcy Świętej. 

 

 

Jak to się dzieje? Nie jesteśmy w stanie tego 

pojąć. Dotykamy tu nieskończoności. 

To i tak wiele, Ŝe będziemy mogli mówić o tym 

ludzkimi słowami.  
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Ten, który jest w Bogu, który pochodzi od Boga, 

który przyjął ludzkie ciało 

i tym samym moŜliwość mówienia naszym językiem, 

opowiada nam o tym, co dzieje się w Bogu. 

 
 

 

 

JakąŜ olśniewającą tajemnicą jest 
Bóg! 

 

 


