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Bóg, który przychodzi… 

Przyszedł na świat, przyszedł do apostołów, przychodzi do grzeszników, przychodzi do nas… 

Bóg, który jest cały czas w ruchu. Nigdy się nie męczy, ani nie zniechęca. Dzisiaj przychodzi 

w szczególny sposób. Wyłania się z głębokiej ciemności, która Go jednak nie ogarnia, lewą 

stopą robi krok do przodu, choć wygląda, jakby czekał. Oczy ma spuszczone, chociaż tęsknie 

wyczekuje twojego spojrzenia. Na piersi, uchyla dla ciebie zasłonę Swojej największej 

tajemnicy. Miłosierdzia. Taki jest Zmartwychwstały, który pragnie się z tobą spotkać na 

granicy Swojego światła i twojego cienia. Czeka. Jeśli Mu pozwolisz, to On, będąc Światłem, 

wejdzie w największe ciemności twojej duszy i nastąpi cud. Cud miłosierdzia.  

Spoglądając na obraz Jezusa Miłosiernego można się zachwycić czułą miłością Boga. Dzięki 

Jego serdecznej litości człowiek może się z Nim jednoczyć najściślej jak się tylko da, oddając 

Mu swoją ciemność i przyjmując Jego światło. Za każdym razem, kiedy człowiek klęka u kratek 

konfesjonału, zgadza się na to, aby Bóg przekroczył granicę jego małej i słabej duszy. Decyduje 

się wpuścić Go do środka, a On, staje pośrodku duszy i przynosi Swój pokój tak, jak kiedyś w 

Wieczerniku zalęknionym apostołom.  

Piękno Bożego miłosierdzia wyraża się także i w tym, że jego szafarzami są ludzie. Chociaż 

czasem może to być trudne do przyjęcia, to jednak dobra nowina o zmartwychwstaniu duszy 

przychodzi właśnie przez drugiego człowieka. Człowieka słabego, grzesznego i również 

potrzebującego przebaczającej miłości Boga. Jezus dzieli się najpierw z apostołami, a potem z 

każdym kapłanem, władzą odpuszczania grzechów i czyni to z wielką delikatnością i miłością. 

Zna ludzką naturę i wie, że każdy z nas potrzebuje znaku. Żyjemy w materialnej przestrzeni, w 

której posługujemy się zmysłami. W pewnym sensie, wszyscy jesteśmy takimi Tomaszami, 

którzy chcą dotknąć, zobaczyć, doświadczyć. To jest naturalne pragnienie, któremu Bóg 

wychodzi naprzeciw. Jezus przychodząc do Wieczernika, daje Tomaszowi szansę i możliwość 

dotknięcia Jego ran. Wspomaga Jego wiarę, ale właśnie dzięki temu, z ust Tomasz płynie jedno 

z najpiękniejszych wyznań wiary: Pan mój i Bóg mój! 

Konfesjonał i kapłan są właśnie takimi znakami, które wspomagają wiarę w to, że sakrament 

pojednania ma rzeczywiście miejsce, że jest realny, że to wszystko nie dzieje się w sferze 

wyobraźni, czy pobożnych życzeń. Boże miłosierdzie, to nie działanie psychoterapeuty, lecz 

Miłości, która wlewając w duszę moc przebaczenia, dotyka człowieka tak głęboko, że jest go 

w stanie uleczyć z największego zła. Z najbardziej pokiereszowanego życia Bóg czyni 

mistrzostwo świata! Człowiek podnosi się z upadku i rozpoznaje swojego Boga, powtarzając 



za Tomaszem swoje własne wyznanie wiary: to jest Pan! Takich możliwości nie ma żaden 

człowiek, terapeuta, czy trener od wizerunku.  

W tym roku, Święto Miłosierdzia przeżyjemy inaczej, co wcale nie oznacza, że gorzej. Po 

prostu inaczej. Nie trzeba się smucić. To może być okazja do wyjątkowo intymnego spotkania 

z Jezusem Miłosiernym. Spoglądając na obraz Miłosiernego można Mu wszystko 

wypowiedzieć w zaciszu duszy. Dla Niego nie ma żadnych ograniczeń. On przychodzi mimo 

drzwi zamkniętych. Potrzeba tylko jednego, żebyś Mu otworzył drzwi serca, do którego tylko 

ty masz klucze. I żebyś zatęsknił, prawdziwie za Nim zatęsknił. A On przyjdzie, zobaczysz. 

Przyjdzie ze Swoim światłem do twojego cienia, i ukocha cię tak mocno, że staniecie się 

jednym.  

 


