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Od radości do miłości - Radość z bycia kochanym. 
 

 

Jakże często wydaje się nam Bóg taki daleki, niedostępny, który siedzi na Swoim tronie i rozkazuje? Czy 

potrafimy podejść do Niego i szczerze z Nim porozmawiać, o tym, co się dzieje w moim życiu, o tym co czuję, 

albo, o tym, że na przykład nie widzę Jego działania, że się na Nim zawiodłam/ zawiodłem? Mówimy często, że 

tak nie można, no bo to Bóg, nie wypada. 

Różnie postrzegamy Boga, ale czy podchodzimy do Niego, jak do Kochającego Ojca? Jak wygląda nasza 

relacja? Czy jest to dialog miłości? 

A Bóg właśnie tego chce, abyśmy byli z Nim całkowicie szczerzy, żebyśmy powiedzieli co czujemy, jak 

postrzegamy dane sytuacje. I teraz kolejne pytanie, komu jest to tak naprawdę potrzebne, czy Bogu? Przecież, 

On to wie, więc komu? Odpowiedź jest prosta, choć zaskakująca- jest to potrzebne nam, potrzebne po to, 

abyśmy stanęli przed Nim w prawdzie, bez żadnego udawania, bez masek. Abyśmy pokazali naszemu Lekarzowi, 

że nas boli dane miejsce, a nie ukrywali je za pobożną regułką. 

Trzeba nam prosić, aby Bóg pokazał nam Swoją Miłość, aby ten niezdrowy lęk i bojaźń wypełniła 

MIŁOŚĆ, którą jest On. 

Ważne, aby uświadomić sobie jaki jest mój obraz Boga, Jego Miłości, w ogóle zadać sobie pytanie, czym 

jest dla mnie miłość, wyjść od jej definicji. 

No i w końcu, jak żyć radością w pełni z tego, że jestem kochana/ kochany? Jak to wszystko zrobić? 

Odpowiedź znajdziesz w swoim sercu, podczas dialogu z Odwieczną Miłością. Tutaj nie uzyskasz żadnej 

„złotej rady”. Pojawią się jedynie drogowskazy. Cała reszta to niezwykła przygoda, to miłosny dialog z Bogiem, 

dlatego tak ważne jest, aby się na Niego otworzyć, pozwolić Mu, aby do nas mówił, na nas patrzył, nas kochał, 

przyjąć Jego Miłość. 

Na ostatnich rekolekcjach mówiliśmy wiele o radości, rozważaliśmy Maryjne Magnificat. Wiemy już, że 

radość jest owocem Ducha świętego, który nadaje nam kolorytu, dodaje sił, uczy dostrzegać rzeczy małe, 

dziękować za nie. Wiemy, że to Boży i ważny dar.  

Podczas tych rekolekcji będziemy kontynuować nasze rozważania, ale już w szerszym zakresie. 

Przypatrzymy się Bogu, który jest Miłością, sobie- naszemu sercu, aby poznać jacy my jesteśmy. Będziemy nie 

tylko mówić o miłości i radości, ale będziemy starali się otworzyć na miłość Boga, zadać sobie pytanie jaka ona 

jest, na czym polega, do czego zobowiązuje? Będziemy starali się powiedzieć Bogu TAK, podobnie jak Maryja. 

Zawsze pamiętajmy o tym, że Ona nieustannie daje nam Jezusa, daje nam Swój Skarb, dzieli się Miłością, 

radością. Maryjo, prowadź nas w tym czasie, prowadź nas do Pięknej Miłości. Amen. 



 

ODPOWIEDZ NA PYTANIA – PRACA INDYWIDUALNA 

 

- Jakim kocha mnie Bóg? 

- Czy muszę zasłużyć na to, aby mnie kochał? 

- Czy muszę Mu coś dać? 

- Czy muszę odpracować swoje grzechy? Odpokutować je? 

- Czy musze schudnąć, zmienić kolor włosów, zmienić styl ubierania się? 

- Czy musze bardziej „popracować” nad sobą, aby zasłużyć na Jego Miłość? 

- Czy muszę  udawać? 

 

 

 

Kogo  Kocha  Bóg?  

dokładnie kocha Ciebie! 

Takim jakim jesteś 

Widzi Twoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 

Na samą myśl o Tobie się cieszy, raduje się Jego serce, zachwyca się Tobą. 

Jesteś Jego ukochanym Dzieckiem! 

Nie musisz czegoś robić, aby zasłużyć na Jego Miłość. 

Kocha Ciebie tylko dlatego, że Jesteś! 
 


