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„Bóg jest Miłością i mnie kocha” 

 

Drodzy parafianie, z racji epidemii koronawirusa, pragnę w nietypowy 

sposób przeżywać z wami te 3-dniowe rekolekcje. Niech będzie to 

czas wspólnej pielgrzymki na drodze wiary, która prowadzi nas w 

jednym kierunku – do Domu Ojca, który jest w niebie. Jak już 

zasugerowałem w napisanym do was wprowadzeniu, tematem 

rekolekcji, które nazywamy kerygmatycznymi, będą 4 prawa duchowe 

człowieka. Dzisiaj pragnę zatrzymać się nad pierwszym z nich: Bóg 

jest Miłością i mnie kocha. 

Prawdę o Bogu, który nas kocha, odkrywamy na kartach Pisma 

Świętego Starego i Nowego Testamentu, jak również mamy wiele 

świadectw, jak sądzę, również osobistych, potwierdzających obecność 

miłującego Boga w naszym życiu.  

Jakieś dwa lata temu rozmawiałem z osobą pracującą w domu opieki. 

O trudnym okresie życia, jaki przeszła na emigracji, mówiła: proszę 

księdza, tym, co mnie podtrzymywało, gdy nie dawałam już rady, była 

wiara w to, że Bóg mnie nie opuści, bo mnie kocha. W niedzielę po 

przeżyciu Mszy św. nabierałam sił na kolejny tydzień zmagań, ciężkiej 

pracy i troski o dzieci, by miały co jeść i aby je dobrze wychować. I 

dodała: dzisiaj, dzięki więzi z Jezusem, mam w sercu pokój, staram się 

go nieść do tych chorych, często samotnych ludzi w domu opieki. 

Pomaga mi w tym modlitwa, zwłaszcza na różańcu, z którym się nie 

rozstaję. Ta świadomość, że Bóg jest ze mną, pomaga mi kochać ludzi, 

którym służę. I widzę, proszę księdza, że ci ludzie, którzy kończą swoje 

życie w tym domu, jeżeli mają wiarę, modlą się, to mają w sobie 

pokój, więcej dobroci, cierpliwości. Tym, którzy zagubili wiarę, 

pomagam się modlić, rozdaję różańce, jakiś obrazek i zdarza się, że 

niektórzy wracają do modlitwy. Zaś smutne jest, gdy widzę kogoś, kto 

nie chce słyszeć o Bogu, nie chce się modlić - wtedy w jego oczach 

pojawia się strach przed śmiercią i smutek, a często także złość. 

Wiem, że wielu z was odkryło Miłość Boga, że staracie się być dla 

innych świadkami Bożej Miłości, i że Bóg zajmuje ważne miejsce w 

życiu wielu z was. To jest ta fundamentalna prawda, która przewija 

się przez całą Biblię: „Bóg mnie kocha, jestem dla niego kimś 



ważnym i On ma dla mnie wspaniały plan miłości”. Jestem dla Niego 

kimś wartościowym i pięknym, nawet jeśli Go zawiodę, przez grzech 

od Niego odejdę. Boża miłość jest jedyną miłością, która nigdy nie 

zawiedzie. Jak czytamy u proroka Izajasza: „Czyż może niewiasta 

zapomnieć o swym niemowlęciu...? A nawet, gdyby ona zapomniała, 

Ja nie zapomnę o tobie (Iz 49,14-15) I ta prawda winna nam zawsze 

towarzyszyć, zwłaszcza, gdy przychodzą trudne chwile, gdy pojawia 

się krzyż. A różne mogą być krzyże w życiu: może nim być charakter 

żony czy męża – tak, że trudno jest z tą osobą żyć; może tym krzyżem 

być mój własny charakter, z którym nie mogę sobie poradzić; mogą 

krzyżem stać się dzieci, które zawiodły, zapomniały; może nim być 

samotność – kiedy nie ma nikogo obok mnie, a ciężar życia trzeba 

nieść; krzyżem mogą być rozczarowania, bo życie poszło w inną 

stronę, czy też nieuleczalna choroba lub niepełnosprawność. To 

wszystko sprawia, że cierpimy fizycznie lub duchowo. Ból fizyczny 

można zrozumieć – on nawet jest potrzebny, bo jest sygnałem, że coś 

się w naszym organizmie dzieje. Są też dzisiaj coraz lepsze środki 

znieczulające ból... Dramatem jest, gdy ból zamienia się w cierpienie, 

czyli my już nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Stąd cierpienie może 

diametralnie odmienić nasze życie. I wtedy nieraz ludzie mówią: 

Gdzie jest Bóg? Albo wpadają w wielką nieufność. Niekiedy 

człowieka dotyka ból serca – który trudno znieczulić. Kiedyś ktoś 

mówił – „oj, boli mnie serce” - „trzeba iść do kardiologa” – „o, 

księże, on tu nie pomoże; mnie boli, bo zostałam bardzo skrzywdzona 

– i nie mogę sobie z tym poradzić”. To ciężki krzyż. Bóg mnie kocha 

– dlaczego więc dopuszcza krzyż? Jak zrozumieć ten krzyż, w który 

wpatrujemy się w okresie Wielkiego Postu, kiedy staje się naszym 

udziałem? Jak wtedy pogodzić się z tym, że Bóg jest Miłością? Łatwo 

jest patrzeć na krzyż – trudniej go nieść...  

W tym kontekście wymowne są słowa św. Pawła, skierowane do 

Koryntian, którzy przeżywają trudny okres rozłamów i popełniają 

ciężkie grzechy: „My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest 

zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla Greków, a dla nas mocą 

Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1,22-24). Dla Greków, którzy chcieli 

wszystko zrozumieć, wyjaśnić rozumem, krzyż był głupotą – bo jak 

zrozumieć cierpienie małych dzieci, nagłą śmierć kogoś, kogo 

kochaliśmy itd. Tak dziś mówią ci, którzy nie wierzą lub mają słabą 

wiarę. Dla Żydów krzyż był zgorszeniem (bo skoro odmawiamy 



wszystkie przepisane modlitwy, chodzimy do świątyni, przestrzegamy 

Prawa – to jak pogodzić dobrego Boga z nagłym wypadkiem, 

nieszczęściem). Również dziś wielu podaje takie argumenty, nawet 

mówi: „straciłem wiarę po tym, jak mnie lub kogoś bliskiego dotknęło 

nieszczęście”, „ja się modlę, a Ty, Boże, do tego dopuściłeś”. A św. 

Paweł mówi: „dla chrześcijanina ten krzyż jest mocą i mądrością 

Bożą”. Dlaczego? Bo Chrystus, wziął to cierpienie na siebie, połączył 

je z miłością – umarł i modlił się za mnie i za ciebie. Tu, na ziemi, nie 

ma miłości bez cierpienia. I dlatego cierpienie, które łączy się z 

Chrystusem, staje się wielką siłą. Św. Jan Paweł II powiedział: 

„Chrystus przyniósł klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej 

rzeczywistości, jaką jest człowiek”. To krzyż Chrystusa jest kluczem 

do rozumienia naszego krzyża – cierpienia i tego wszystkiego, czego 

po ludzku nie możemy zrozumieć. W cierpieniu często człowiek czuje 

się bezradny, niepotrzebny, przestaje dostrzegać sens swojego życia. 

Mówi: po co ja jeszcze żyję? Po co mnie Bóg trzyma na ziemi? 

Jestem tylko ciężarem dla innych (często słyszę to, gdy odwiedzam 

ludzi chorych, starszych, dotkniętych samotnością... może ja też bym 

tak reagował? Nie wiem ...). Świat jako rozwiązanie, podsuwa dziś 

eutanazję, która jednak, jak powiedział papież Benedykt: „jest 

„fałszywym rozwiązaniem dramatu cierpienia, rozwiązaniem 

niegodnym człowieka”. A św. Paweł wzywa nas do odkrycia, w 

świetle krzyża, prawdy, że w cierpieniu jesteśmy potrzebni zarówno 

ludziom, jak i Bogu.  

Żywym przykładem jest dla mnie historia pewnej kobiety, Polki, którą 

kiedyś poznałem w parafii w Paryżu. Głęboko religijnej, oddanej 

Kościołowi, pomagającej ludziom. I przyszła ciężka choroba. Znalazła 

się w domu opieki. Kiedyś miała wokół siebie wielu ludzi, teraz 

została sama ze swoim cierpieniem. Gdy do niej zadzwoniłem 

pewnego razu, powiedziała, że nie chce żyć, bo jest nikomu 

niepotrzebna. Powiedziała: „mam pokusę, aby skoczyć z okna”, a 

była na 6 piętrze. Czułem, że zachwiała się jej wiara. Trudno w takiej 

sytuacji pomóc. Obiecałem modlitwę i prosiłem ją o modlitwę. Gdy po 

paru dniach zadzwoniłem, powiedziała: proszę księdza jest trudno, 

dawnych znajomych nie mam przy sobie, bo teraz nie mogę im dać 

pieniędzy.... ale czuję, że jestem potrzebna Bogu. Mam obok łóżka 

krzyż, który pomaga mi nieść moje cierpienie. Mam również wokół 

siebie coraz więcej miłych ludzi z personelu, którzy chętnie wiozą 



mnie na wózku do kaplicy, rozmawiają. Chociaż oni sami są 

najczęściej niewierzący, to proszą o modlitwę. Odkryła, że Chrystus 

jej potrzebuje, aby Go nieść ludziom w tym szpitalnym środowisku i 

modlić się za innych. Jej wiara i pokój płynący z krzyża rozlewała się 

na innych. Kto zrozumie krzyż w swoim życiu, będzie niósł pokój. 

Będzie skutecznie ewangelizował. A krzyż stanie się 

błogosławieństwem, a nie przekleństwem. 

Inny przykład. Opowiada kapłan, jak rozmawiał z prawie 90-letnim 

mężczyzną, któremu po reanimacji udało się uratować życie. I wtedy 

ten mężczyzna mówi: „i po co jeszcze żyć? Będę tylko ciężarem dla 

innych, którzy muszą się mną opiekować”. Wtedy nadszedł lekarz, 

który go reanimował i gdy usłyszał to pytanie: po co? powiedział: jak 

to po co? To jest egoizm. Nie pan jest tu najważniejszy. My, lekarze, 

też się liczymy. Zawdzięczamy panu bardzo wiele i chcemy, aby pan 

nadal był z nami. Po miesiącach - mówi ten ksiądz - spotkałem 

pielęgniarkę, która opiekuje się tym człowiekiem, i ona powiedziała: 

to są najpiękniejsze rekolekcje jakie przeżyłam. Każdy, kto podchodzi 

do tego człowieka, aby spełnić najprostsze posługi, należne obłożnie 

choremu, odchodzi ubogacony. Ten człowiek, poprzez swoją postawę 

w cierpieniu i przyjęcie posługi, mówi więcej, aniżeli wtedy, gdy był w 

pełni sił. On jest narzędziem w ręku Boga. 

Św. Jan Paweł II mówił do chorych: „Moja siła płynie z Was”. 

Dlatego moja samotność, cierpienie, może być wielkim darem 

modlitwy. Jeżeli jesteśmy komuś bardzo potrzebni, to mimo 

poważnych chorób potrafimy się zmobilizować, aby służyć innym, np. 

kochająca matka czy ojciec mobilizują się, aby mimo własnego 

cierpienia, służyć dzieciom. Osobiście bardzo wierzę, że ludzie chorzy 

i starsi, którzy modlili się i modlą się za mnie, są dla mnie wielkim 

darem i mam wobec nich wielki dług wdzięczności (my, księża, 

jesteśmy bardzo wdzięczni za wasze modlitwy cierpieniem). 

Wszystko więc zależy od tego, jaką przyjmiemy postawę wobec 

krzyża. Wiem, że łatwo się mówi, a trudniej jest samemu podjąć krzyż 

– ale warto do tego wcześniej się przygotować, bo ten trudny czas 

może być błogosławiony i dla niosącego krzyż, i dla tych, za których 

płynące z krzyża cierpienie ofiarujemy. Albo będzie ten czas 

przekleństwem.  



Bardzo przemawiają do mnie słowa wielkiego, żyjącego jeszcze, 

papieża Benedykta: „Krzyż jest rozdarciem człowieka. Jednak tylko 

przez rozdarcie człowiek może dojść do swojej pełnej wielkości. Nie 

wolno nam się łudzić, rozdarcie jest straszne, ale jest także owocne. 

Otwiera szczelinę, która pozwala na spojrzenie w nieskończoność”. 

Dlatego trudne doświadczenia, kryzysy, jeżeli przechodzimy przez nie 

z Jezusem, są często drogą do zbliżenia się do Boga, czy też do 

człowieka. 

Przypominają się tu słowa poetki (wydaje mi się, że A. Trela), która 

napisała:  

„Każdej nocy 

cień krzyża na ścianie 

nie pozwala mi zapomnieć o cierpieniu 

Każdej nocy 

cień krzyża na ścianie 

nie pozwala mi zapomnieć o dobroci 

Każdej nocy 

Cień krzyża na ścianie 

przypomina mi, że nie jestem sama” 

  

Pamiętajmy, że w każdej sytuacji mojego życia: radosnej, bolesnej, 

jak i wtedy, gdy żyję w grzechu, Bóg mnie kocha, bo On, jak napisał 

św. Jan, „jest Miłością”. Niech to zapadnie w nasze serca. 

  

Może mieliście w swoim życiu mocne doświadczenie Miłości Boga – 

coś się działo w sercu; chciało się wołać z radości: „jest Bóg - ja Go 

spotkałem, On mnie kocha”. Może tak wyraźnego doświadczenia nie 

było, ale już sama wasza dobra wola szukania Go, kontaktu z Nim, 

wasza modlitwa – są znakiem, że tę Miłość Boga mniej lub bardziej 

czujesz, mimo że nieraz przychodzą wątpliwości, wołanie: „Boże, 

gdzie jesteś.”  

I na koniec jeszcze jedno: owocem odkrycia i doświadczenia Miłości 

Boga winna być moja bardziej dojrzała i mocna miłość żyjącego obok 

mnie człowieka, gdyż, jak pisze św. Jan: „nie może prawdziwie 

kochać Boga ten, kto nie kocha bliźniego” (por. 1 list św. Jana 

rozdział 4. Zachęcam do jego przeczytania)  

Szwajcarsko-amerykańska lekarka psychiatra, Elisabeth Kübler-Ross, 

pionierka podejścia do opieki paliatywnej nad ludźmi, napisała 



książkę noszącą tytuł: „Rozmowy o śmierci i umieraniu”, która jest 

owocem jej długoletniej pracy i opieki nad osobami nieuleczalnie 

chorymi. Opisując ich odczucia dotyczące życia, w perspektywie 

nieuchronnie zbliżającej się śmierci, autorka pisze: „Kiedy ci ludzie 

próbowali podsumować swoje życie, tylko dwie rzeczy były dla nich 

najważniejsze: miłość i służba bliźnim. Wszystkie inne, o których 

żyjąc często myślimy, że są ważne, jak: sława, pieniądze, wiedza i inne 

wartości życia ziemskiego, były w chwili zbliżania się do śmierci 

bardzo mało istotne”. Jak napisał św. Jan od krzyża „Pod wieczór 

życia będziemy sądzeni z miłości”.  

To więc, co w naszym życiu się liczy, to odkrywanie, że Bóg mnie 

kocha i nasza odpowiedź miłości do Boga i człowieka.  

Amen  

 


