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 Istnieje taki rodzaj poznania, który „idzie” za ludzk  afektywno ci . Tak-

e w dziedzinie relacji człowiek–Bóg mamy do czynienia z przej ciem ex 

affectu in intellectum. Poznanie to dokonuje si  na dwóch poziomach: na po-

ziomie naturalnej inklinacji człowieka do Boga i na poziomie religijnego 

ukierunkowania człowieka ku Bogu. 

1. NATURALNA INKLINACJA CZŁOWIEKA DO BOGA 

I AFEKTYWNE POZNANIE BOGA

 Istnieje w człowieku naturalna inklinacja do Boga, niezale nie od tego, czy 

człowiek jest czy nie jest jej wiadomy. Ta wła nie inklinacja b dzie niejako 

po omacku kierowała ludzkim yciem w kierunku transcendencji. Ukierunko-

wany na to, co absolutne, b dzie człowiek rozpoznawał (co prawda, nie 

zawsze) nieadekwatno  tego, co sko czone, w stosunku do dynamiki włas-

nego bytu. B dzie widział, e wszystkie rzeczy tego wiata s  poni ej jego 

aspiracji. B dzie szukał, czasami mo e chaotycznie, a  (je li w ogóle) znaj-

dzie co  absolutnego; co , co b dzie adekwatne do jego najgł bszych prag-

nie ; co , co da poczucie rado ci i szcz cia. W ten wła nie sposób, id c za 

t sknot  swego serca, dochodz  niektórzy do rozpoznania Boga. Jak wyznał 

w. Augustyn, Bóg stworzył człowieka jako skierowanego ku swemu Stwórcy 

i dlatego niespokojne jest serce człowieka, dopóki w Nim nie spocznie1.

Ks. dr hab. PIOTR MOSKAL, prof. KUL – Katedra Filozofii Religii na Wydziale Filozofii Ka-

tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 

20-950 Lublin; e-mail: moskalpj@kul.lublin.pl 
* Fragment rozprawy Religia i prawda (w przygotowaniu). 
1 Zob. w. A u g u s t y n, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, wyd. 3, Warszawa 1987, ks. I, 1. 
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 Z kolei w. Teresa od Jezusa napisała: 

Kto Boga posiadł 

Ma szcz cia zdrój: 

Bóg sam wystarcza
2.

2. RELIGIJNE UKIERUNKOWANIE CZŁOWIEKA KU BOGU 

I AFEKTYWNE POZNANIE BOGA

Wiara jest drog , a dla drogi wła ciwe jest to, e poznajemy j  przez wej cie na 

ni , pod anie ni . […] To, co chrze cija skie, ka demu objawia si  nie inaczej, 

jak w eksperymencie pod ania drog
3.

 Przedmiotem naszego namysłu czynimy obecnie to, co jest afektywnym 

poznaniem Boga i sprawy człowieka ze swoim Bogiem, poznaniem b d cym

nast pstwem ycia religijnego. Dobrym wej ciem w t  problematyk  jest w.

Tomasza z Akwinu mistyczna interpretacja nast puj cych słów z Ewangelii 

według w. Jana: „«Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» 

Odpowiedział im: «Chod cie, a zobaczycie». Poszli wi c i zobaczyli, gdzie 

mieszka, i tego dnia pozostali u Niego” (J 1, 38-39). 

 Oto komentarz Tomasza: 

W znaczeniu mistycznym za  [Chrystus – P. M.] mówi: Przyjd cie i zobaczcie, e

zamieszkanie Boga, czy to w chwale, czy w łasce, nie mo e by  poznane inaczej 

jak przez do wiadczenie (per experientiam) i nie mo e by  wyra one słowami. 

[…] Dlatego wi c mówi Chrystus: Przyjd cie i zobaczcie. Przyjd cie – wierz c

i działaj c – i zobaczcie – do wiadczaj c i pojmuj c (experiendo et intelligendo). 

Trzeba za  zaznaczy , e na cztery sposoby dochodzi si  do tego poznania. Po 

pierwsze, przez spełnianie dobrych uczynków […]. Po drugie, poprzez spoczynek 

i uwolnienie umysłu […]. Po trzecie, przez kosztowanie boskiej słodyczy (per 

divinae dulcedinis gustationem). Po czwarte, przez dzieło pobo no ci […]. Dla-

tego Pan powiada w Łk 24, 39: «Dotknijcie si  Mnie i przekonajcie» itd.
4

2 w. T e r e s a  o d  J e z u s a, Cierpliwo  zwyci a (Poezje, 9), [w:] t a , Dzieła, przeł. 

H. P. Kossowski, t. 3, wyd. 3, Kraków 1995, s. 245. 
3 J. R a t z i n g e r, Wiara – prawda – tolerancja. Chrze cija stwo a religie wiata, przeł. 

R. Zaj czkowski, Kielce 2004, s. 117. 
4 Super Evangelium Johannis, cap. 1, l. 15. Cyt. za: w. T o m a s z  z  A k w i n u, Komentarz 

do Ewangelii Jana, przeł. T. Barto , K ty 2002, s. 151. 
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 W tek kosztowania „Bo ej słodyczy” pojawia si  w pismach w. Toma-

sza z Akwinu kilkakrotnie. Mówi wi c Akwinata o afektywnym, czyli ekspe-

rymentalnym poznaniu Bo ej dobroci czy Bo ej woli, gdy kto  w sobie sa-

mym do wiadcza smaku Bo ej łagodno ci i upodobania w Bo ej woli. Jako 

ilustracj  przywołuje tekst Pseudo-Dionizego Areopagity o Hierotheuszu, 

który nauczył si  rzeczy Bo ych przez ich współodczuwanie. w. Tomasz 

zach ca do tak rozumianego próbowania Bo ej woli i kosztowania Jego ła-

godno ci5. Jak si  wydaje, chodzi o zach t  do miło ci-przyja ni z Bogiem, 

do ycia wedle prawa Bo ego. Kto , kto tak do wiadcza Boga, tj. uczest-

niczy w tym, co Bo e, ten do wiadcza, tj. doznaje pozytywnych stanów 

afektywnych i ich do wiadcza, tzn. poznaje je (trzy ró ne znaczenia terminu 

„do wiadczenie”!). 

 Temat (s)kosztowania Bo ej łaskawo ci pojawia si  tak e w komentarzu 

do słów Psalmu 33 (w. 9): „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan” 

(„Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus”). Według w. Tomasza 

psalmista zach ca do do wiadczania wspólnoty z Bogiem (ad experientiam 

divini consortii) i Bo ej dobroci. Jest to do wiadczenie kogo , kto jest 

w nas, i dlatego, tłumaczy sw. Tomasz, pojawia si  termin gustatio, wzi ty z 

okre lenia zmysłowego do wiadczenia rzeczy obecnej wewn trz do wiadcza-

j cego. Tomasz wskazuje dalej na efekt tego do wiadczenia-uczestnictwa: jest 

nim pewno  intelektu (certitudo intellectus) sygnalizowana słowem videte,

oraz bezpiecze stwo afektywno ci (securitas affectus), sygnalizowane sło-

wem suavis. Tomasz wyja nia, e w sprawach duchowych najpierw jest 

kosztowanie, a potem widzenie. Nikt nie osi gnie poznania, je li wpierw nie 

zakosztuje6.

 Jednym ze sposobów „kosztowania” Boga jest kontemplacja7. w. To-

masz powiada, e kontemplacja i ycie kontemplatywne co do swej istoty 

jest czynno ci  intelektu. Ma jednak swe ródło w porz dku afektywnym, 

w woli, i w porz dku afektywnym kresuje. Chodzi o to, e racj  kontem-

placji i ycia kontemplatywnego jest miło  do Boga. Z miło ci do Boga (ex 

5 „[…] duplex est cognitio divinae bonitatis vel voluntatis. Una quidem speculativa. […] Alia 

autem est cognitio divinae bonitatis seu voluntatis affectiva seu experimentalis, dum quis experi-

tur in seipso gustum divinae dulcedinis et complacentiam divinae voluntatis: sicut de Hierotheo 

dicit Dionysius, II cap. de Div. Nom., quod didicit divina ex compassione ad ipsa. Et hoc modo 

monemur ut probemus Dei voluntatem et gustemus eius suavitatem” (Summa Theologiae [dalej: 

STh], II-II, qu. 97, a. 2). 
6 Zob. In Psalmos, Pars 33, N. 9. 
7 Zob. STh II-II, qu. 180, zwł. a. 1 i 7; In III Sent. d. 35, qu. 1, a. 2 A co.
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caritate, ex dilectione Dei) rodzi si  pragnienie ogl dania Boga, jego pi kna. 

Sama kontemplacja (ogl danie rzeczy Bo ych, prawdy Bo ej) jest czynno ci

intelektu. Kresem jednak kontemplacji jest rado  i szcz cie (delectatio, bea-

titudo)8, b d ce poruszeniem woli, bo raduje si  człowiek z ogl dania tego, co 

kocha. Oczywi cie kontemplacja samej istoty Bo ej (divinae essentiae) zare-

zerwowana jest dla zbawionych w niebie. W obecnym yciu dost pne jest 

kontemplowanie Bo ej prawdy w sposób niedoskonały, „w zwierciadle i nie-

jasno” (por. 1 Kor 13, 12). Jako takie jest ono zapocz tkowaniem doskonałej 

kontemplacji w niebie9. Tomasz zauwa a tak e, e rado  kontemplacji bie-

rze si  nie tylko z jej przedmiotu (tego, co człowiek kontempluje), ale 

i z samej czynno ci kontemplacji, która jest czynno ci  wła ciw  dla ludz-

kiej natury. Do tej dwojakiej rado ci pochodz cej z kontemplacji odnosi w. 

Tomasz słowa Psalmu 33: „Gustate, et videte quoniam suavis est Domi-

nus”10. Kontemplacja jest wła nie takim „kosztowaniem” Boga, które przy-

nosi rado  – dostrze enie, e dobry, „słodki” jest Pan. 

 Sprawa nie ko czy si  jednak na rado ci. w. Tomasz dodaje, e rado

z kontemplacji prawdy Bo ej prowadzi do jeszcze wi kszego nat enia mi-

ło ci ku Bogu. Przyjemno  bowiem z ogl dania rzeczy umiłowanej wzbu-

dza jeszcze wi ksz  miło 11. I na tym, powiada w. Tomasz, polega dosko-

nało ycia kontemplatywnego, e Bo a prawda jest nie tylko ogl dana, ale 

równie  umiłowana12.

 Afektywne poznanie Boga to tak e s d na sposób inklinacji do tego, co 

Bo e, i konnaturalno ci z tym, co Bo e. w. Tomaszowi chodzi o poznanie 

uwarunkowane okre lon  kondycj  poznaj cego podmiotu. Jest to kondycja 

opisana przez takie kategorie, jak amor, dilectio, caritas, donum sapientiae,

unio ad divina, compassio sive connaturalitas ad res divinas, connaturalitas 

sive unio ad divina oraz passio divinorum rozumiane jako affectio ad divina, 

et coniunctio ad ipsa per amorem, jako affectus circa divina i compassio ad 

ipsa13. W Komentarzu do Ewangelii Jana w. Tomasz zauwa a, e „ wiat Go 

[tj. Boga – P. M.] nie poznał poznaniem afektywnym, poniewa  Go nie 

8 Zob. STh I-II, qu. 38, a. 4; qu. 3, a. 5. 
9 Zob. STh II-II, qu. 180, a. 4-5. 
10 Zob. STh II-II, qu. 180, a. 7. 
11 Zob. STh I, qu. 64, a. 1; II-II, qu. 180, a. 1. 
12 Zob. STh II-II, qu. 180, a. 7 ad 1. 
13 Zob. In III Sent. d. 15, qu. 2, a. 1 B co.; d. 35, qu. 2, a. 1 C; In Dionysii De Div. Nom. cap. 

2 l. 4; De veritate, qu. 26, a. 3 ad 18; STh I, qu. 1, a. 6 ad 3; I-II, qu. 22, a. 3 ad 1; II-II, qu. 45; 

qu. 97, a. 2 ad 2.  
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miłował”14. Chodzi o kondycj  człowieka polegaj c  na tym, e miłuj c Bo-

ga jest on wolitywnie (per affectum) z Nim zjednoczony i ukierunkowany na 

to, co Bo e. Dzi ki miło ci, która jednoczy człowieka z Bogiem, osi ga czło-

wiek swoiste pokrewie stwo, współnaturalno  (connaturalitas) z Bogiem 

i współodczuwanie z Nim (compassio). Elementem uwarunkowanym t

miło ci  i j  wydoskonalaj cym jest, jak mówi w. Tomasz jako teolog, dar 

m dro ci, dzi ki któremu człowiek osi ga nowe poznanie. Chodzi tu o s d

w sprawach Bo ych, co przejawia si  w kontemplacji spraw Bo ych oraz 

o s d w sprawach ludzkich w wietle kontemplowanych racji boskich15. Jest 

to s d nie wedle doskonałego u ycia rozumu (np. studium), ale s d na miar

konnaturalno ci z tym, co Bo e16, i inklinacji do tego, co Bo e17.

 Intelekt ludzki kontempluje rzeczy boskie, a tak e wedle tego, co boskie, 

os dza rzeczy ludzkie i wedle reguł boskich kieruje ludzkimi aktami. Mamy 

wi c sytuacj  tak , pisze w. Tomasz, e M dro  niestworzona ł czy nas 

z sob  przez miło , a poprzez to objawia nam tajemnice, których poznanie 

jest wlan  m dro ci . Ta wła nie wlana m dro  (sapientia infusa), która 

jest darem, jest efektem miło ci18.

14 Zob. Super Evangelium Johannis, cap. 17, l. 6. Cyt. za: w. T o m a s z  z  A k w i n u, 

Komentarz do Ewangelii Jana, s. 1052. O miło ci jako warunku doskonałego poznania Boga zob. 

In I Sent. d. 15, qu. 4, a. 2 ad 4 oraz STh I, qu. 12, a. 6. 
15 „Et ideo sapientiae donum dilectionem quasi principium praesupponit, et sic in affectione 

est. Sed quantum ad essentiam in cognitione est; unde ipsius actus videtur esse et hic et in futuro 

divina amata contemplari, et per ea de aliis judicare non solum in speculativis, sed etiam in agen-

dis, in quibus ex fine judicium sumitur” (In III Sent. d. 35, qu. 2, a. 1 C co). 
16 Zob. STh II-II, qu. 45, a. 2. 
17 Zob. STh I, qu. 1, a. 6 ad 3. 
18 Zob. STh II-II, q. 45, a. 6 ad 2. J. Maritain słusznie zauwa a, e to, co czyni nas radykalnie 

konnaturalnymi z Bogiem, to łaska u wi caj ca i miło  (love of charity). Jednak za komentatorem 

w. Tomasza – Janem od w. Tomasza – powtarza, e w afektywnym poznaniu Boga miło  pod 

wpływem Ducha wi tego (dar m dro ci) staje si objective medium czy objective means poznania 

(obiectum quo w terminologii scholastycznej). Maritain twierdzi bowiem, e człowiek do wiadcza 

nie tylko swej miło ci, ale tak e, poprzez t  miło , Boga, który ukryty jest w wierze i który jest 

„substancj ” wiary. Za Janem od w. Tomasza powtarza dalej, e to, co człowiek odczuwa w sferze 

afektywno ci, jest doskonalsze ni  jakiekolwiek rozwa anie władz poznawczych i e miło  dosi ga

Boga bezpo rednio w Nim samym. Na mocy tej miło ci i zjednoczenia z Bogiem intelekt jest, 

poprzez afektywne do wiadczenie, uzdolniony do s dzenia w sprawach Bo ych w sposób dosko-

nalszy, ni  pozwalaj  na to ciemno ci wiary. Zarówno J. Maritain, jak i W. Johnston akcentuj

ponadto nie-poj ciowy, ponad-racjonalny i apofatyczny charakter poznania Boga przez miło . Zob. 

J. M a r i t a i n, The Degrees of Knowledge. Przekład z 4 wyd. franc. pod kier. G. B. Phelana, wyd. 3, 

Notre Dame, Indiana 2002, s. 277-282; t e n e, On Knowledge through Connaturality, „The 

Review of Metaphysics” 1951, vol. IV, 4 June, s. 473-481; W. J o h n s t o n, Mystical Theology. 

The Science of Love, wyd. 5, Maryknoll, New York 2004, s. 37-42. 
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3. NATURA AFEKTYWNEGO POZNANIA BOGA

 Jaka jest natura afektywnego poznania Boga? Na czym polega poznanie 

czy to przez naturaln  inklinacj , czy przez miło  i konnaturalno  z tym, 

co Bo e, poznanie dzi ki passio divinorum? Na czym polega owo przej cie

ex affectu circa divina in intellectum19?

 Wydaje si , e chodzi o trzy sprawy:  

– po pierwsze, poniewa  w człowieku jest naturalna inklinacja do Bogu 

(tzw. desiderium naturale videndi Deum)20, człowiek b dzie „niespo-

kojny” tak długo, dopóki nie rozpozna czy nie znajdzie Boga;  

– po drugie, ten, kto miłuje Boga, osi ga przez konnaturalno , przez in-

klinacj , nowe, gł bsze poznanie spraw Bo ych;  

– po trzecie, w nast pstwie spotkania z Bogiem i zjednoczenia z Nim 

do wiadcza człowiek okre lonych stanów podmiotowych, których nie 

da si  wyrazi  słowami21.

 W odniesieniu do zagadnienia drugiego w. Tomasz kilkakrotnie odwo-

łuje si  do analogii z poznaniem przez konnaturalno , jakim dysponuje 

człowiek cnotliwy22. Człowiek cnotliwy mianowicie, na podstawie cnoty za-

podmiotowanej w woli, jest wydoskonalony do wydania wła ciwego os du 

o tym, co jest przedmiotem tej e cnoty, a to dlatego, e jest, poprzez t

cnot , ukierunkowany na to, co nale y czyni  w zakresie tej cnoty. S dzi

wi c, id c za inklinacj  (per modum inclinationis). Jest to s d ze wzgl du na 

konnaturalno  podmiotu z tym, co jest przedmiotem s du. Jak zauwa a

J. Maritain, intelekt uznaje za dobre to, co jest zgodne z inklinacj  czło-

wieka, a za złe to, co z t  inklinacj  jest niezgodne23.

 Podobnie ma si  sprawa w przypadku człowieka zjednoczonego przez 

miło  z Bogiem, konnaturalnego z tym, co Bo e (upodobnionego do Boga) 

i ukierunkowanego na to, co Bo e. Człowiek taki – powiedzieliby my: 

człowiek Bo y, człowiek przebóstwiony – my li po Bo emu. Ma wła ciwy

os d ró nych spraw i rozeznanie co do tego, co ma czyni .

19 In III Sent. d. 15, qu. 2, a. 1 B co.
20 Zob. np. Contra Gentiles, III 50. 57. 
21 w. Jan Maria Vianney tak rzecz ujmuje: „Je li kto  ma serce czyste i zjednoczone z Bo-

giem, odczuwa szcz cie i słodycz, które go wypełniaj , doznaje wiatła, które nad podziw go 

o wieca” (Z katechezy w. Jana Vianneya, kapłana, [w:] Liturgia godzin, t. 3, Pozna  1987, 

s. 1374-1375, tu s. 1374). 
22 Zob. In Dionysii De Divinis Nominibus, cap. 2, l. 4; STh I, qu. 1, a. 6 ad 3; II-II, qu. 45, a. 2. 
23 Zob. M a r i t a i n, On Knowledge through Connaturality, s. 474, 477-480. 



AFEKTYWNE POZNANIE BOGA 205

w. Tomasz daje teologiczne wyja nienie tego, jak to jest mo liwe. Mówi 

wi c, e człowiek, który kocha Boga, otrzymuje od Niego dar m dro ci – 

jeden z darów Ducha wi tego, tj. sprawno ci (habitus) przystosowuj cych

człowieka do przyjmowania natchnie  Ducha wi tego i posłusze stwa tym 

natchnieniom24. Dzi ki darowi m dro ci mo e człowiek poprawnie s dzi

w sprawach Bo ych25. w. Tomasz mówi o Bo ym natchnieniu (inspiratio 

divina)26, o przyjmowaniu od Boga wła ciwego s du o rzeczach Bo ych27

i o Bo ym objawieniu, tj. o tym, e Bóg tym, którzy s  jego przyjaciółmi, 

objawia nadprzyrodzone tajemnice28. Jak si  wydaje, chodzi tu o nowe, tj. 

gł bsze poznanie, które człowiek ju  wierz cy i miłuj cy Boga otrzymuje 

w nast pstwie afektywnego zwi zku z Bogiem. 

 Co do zagadnienia trzeciego chodzi o to, e relacja za yło ci z Bogiem 

(porz dek afektywny; do wiadczenie jako uczestnictwo w tym, co Bo e) owo-

cuje okre lonymi stanami/poruszeniami intelektu i woli (do wiadczenie jako 

doznanie czego  we władzach poznawczych i afektywnych), które to poru-

szenia mog  by  przedmiotem do wiadczenia wewn trznego (do wiadczenie 

jako czynno  bezpo redniego poznania własnych stanów afektywnych lub 

jako refleksyjne poznanie własnych tre ci intelektualno-poznawczych). 

 I tak owocem kontemplacji jest rado  i szcz cie29. Wspólnota z Bogiem 

i w tym sensie „kosztowanie”, „próbowanie” tego, co Bo e, owocuje pewno-

ci  intelektu i bezpiecze stwem afektywno ci30. Przyja  z Bogiem i ycie 

zgodne z Bo  wol  przynosi pozytywne poruszenia woli i do wiadczenie 

upodobania w Bo ej woli31. Przez wiar  i stosowne działanie jednoczy si

człowiek z Bogiem – przychodzi do Boga. Do wiadcza wówczas i pojmuje, 

na czym polega „zamieszkanie Boga w łasce”. Tego, czego do wiadcza, nie 

mo e wyrazi  słowami32. Chodzi chyba o to, e nie da si  wyrazi  słowami 

okre lonych stanów podmiotowych, stanowi cych reakcj  (motus) człowieka 

24 Zob. STh I-II, qu. 68, a. 3. Katechizm Ko cioła Katolickiego (nr 1830) posługuje si

terminem dispositio – „dyspozycja”. 
25 Zob. STh I, qu. 1, a. 6 ad 3; II-II, qu. 45, a. 2. 
26 Zob. STh I-II, qu. 22, a. 3, arg. 1 i ad 1. 
27 „[…] qui afficitur ad divina, accipit divinitus rectum iudicium de rebus divinis” (In

Dionysii De divinis nominibus, cap. 2, l. 4). 
28 Zob. In III Sent. d. 35, qu. 2, a. 1 C co; De veritate, qu. 26, a. 3, arg 18 I ad 18; STh II-II, 

qu. 45, a. 6 ad 2. 
29 Zob. STh I-II, qu. 3, a. 5; qu. 38, a. 4; II-II, qu. 180, a. 7. 
30 Zob. In Psalmos, Pars 33, N. 9. 
31 Zob. STh II-II, qu. 97, a. 2 ad 2. 
32 Zob. Super Evangelium Johannis, cap. 1, l. 15. 
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na Bo e działanie. Trzeba to prze y  samemu; trzeba spróbowa . Mistycy 

chrze cija scy z wielkim trudem, posiłkuj c si  ró nymi metaforami, pró-

buj  co  o tych prze yciach-do wiadczeniach opowiedzie .

*

Afektywne poznanie Boga jest cennym sposobem poznania. Zwi zane 

jest z naturaln  dynamik  bytu ludzkiego. Dost pne jest dla wszystkich, 

którzy wchodz  na drog  wiary – tak e dla tych, którzy nie przebadali prae-

ambula fidei. Wszyscy, niezale nie od przeró nych prób, pokus zw tpienia, 

ró nych „nocy”, mog  osi gn  pewno  intelektu i bezpiecze stwo afek-

tywno ci. Mog  te  niejako „instynktownie”, nie na zasadzie intelektualnych 

poszukiwa , ale na zasadzie konnaturalno ci z tym, co Bo e, dokonywa

wła ciwych os dów ró nych spraw, tak e tego, co powinni uczyni . Afek-

tywne poznanie Boga dostarcza równie  czego , czego poznanie teoretyczne, 

nawet wiara w objawienie, da  nie mo e – mianowicie tego, co wła nie nie-

wyra alne, a jedynie do wiadczalne.
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THE AFFECTIVE KNOWLEDGE OF GOD 

S u m m a r y  

 The affective knowledge of God is this kind of knowledge that follows human affection. This 

knowledge comes about on two levels: on the natural human inclination to God and on the 

religious level of man’s orientation towards God. 

 What is the nature of the affective knowledge of God? What does the passage of ex affectu 

circa divina in intellectum consist in? 

 It seems that there are three matters: 
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– firstly, since there is a natural inclination towards God in man (desiderium naturale 

vivendi Deum), man will be “restless” as long as he does not recognise or find God, 

– secondly, who loves God gains a new and more profound knowledge of Divine matters 

through con-naturalness and inclination, 

– thirdly, as a result of meeting with God and unification with Him, man experiences cer-

tain subjective states that cannot be expressed in words. 

Translated by Jan Kłos 

Słowa kluczowe: epistemologia przekona  religijnych, afektywne poznanie Boga, poznanie Boga 

przez miło .

Key words: epistemology of religious beliefs, affective knowledge of God, knowing God 

through love. 
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