
Szczęściem człowieka jest Bóg (5zB) 

 Każdy człowiek chciałby być szczęśliwy. Szczęścia życzymy sobie 
przy różnych okazjach. Czasem potrafimy konkretnie wskazać, co do 
szczęścia wydaje się być konieczne: zdrowie, miłość, praca, pieniądze, 
dom – najbardziej to, czego nam brakuje. Nie jesteśmy szczęśliwi, gdy 
uświadamiamy sobie jakiś konkretny brak, który ma dla nas ogromne 
znaczenie.  

 W dzisiejszej Ewangelii widzimy Chrystusa, który “uzdrowił wielu 
dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił”. Ludzie 
chorzy, cierpiący, nieszczęśliwi, obarczeni wyrzutami sumienia, garnęli się 
Chrystusa. On nie tylko ich uzdrawiał z chorób ciała, lecz także leczył na 
duchu. Przywracał im radość i poczucie sensu życia. Opętanych uwalniał 
od złych duchów.  

 Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje nam postać Hioba, który jest 
symbolem ludzkości uciśnionej i utrapionej przez ogrom zła fizycznego i 
moralnego. Jego cierpienie dochodzi do szczytu, popycha do rozpaczy, on 
jednak mimo to ufa i wierzy Bogu. Kiedy dobrze mu się powodziło, miał w 
wokół siebie wielu przyjaciół. Ale gdy szczęście odwróciło się od niego, 
dotknęły go choroby i smutek, wszyscy go opuścili. Pozostał w swoim 
cierpieniu sam. Nawet żona i wielu przyjaciół drwiło z niego, że trwa mimo 
wszystko przy Bogu, chociaż nic złego nie uczynił. Jego rozmówcy byli, 
bowiem przekonani, że każde cierpienie jest karą Boga za odstępstwo i 
grzech. Może i ty, gdy mocno doskwierało Ci cierpienie, stawiałeś Bogu 
pytanie; za co ja tak cierpię? Dlaczego muszę tak cierpieć? 

 Hiob jest tą postacią, która uczy nas o tym, że w życiu człowieka 
mają miejsce różne sytuacje i próby. Hioba nie złamały te doświadczenia, 
choroby i niepowodzenia. Hiob przeszedł tę próbę zwycięsko. Całą swoją 
nadzieję pokładał w Bogu, pomimo bolesnego pytania, dlaczego to 
wszystko musiało się stać? Hiob odkrył tajemnicę szczęścia w wiernym 
trwaniu przy Bogu, “pomimo wszystko”.  

 W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy o wielu z tych, którzy garnęli się 
do Chrystusa, przeżywając swoje cierpienie w osamotnieniu. Może również 
i oni niejeden raz słyszeli, że spotkała ich kara za grzechy. Teraz pragną 
podejść jak najbliżej do Chrystusa, bo On nie tylko leczy i uzdrawia, On 
naucza o miłości i przebaczeniu, przy Nim odkrywa się, że życie jest 
wartością i ma swój głęboki sens, nawet w cierpieniu i chorobie. On nie 
unika ich, nie krzyczy do nich, nie wymawia słów, które zadają cierpienie. 
On jest miłością, która pociesza i zbawia człowieka.  



 Nas także wzywa Chrystus, abyśmy głosili słowem i czynem, że Bóg 
jest Miłością i jest zawsze z nami, pomimo różnych trudnych chwil, jakie 
przeżywamy nieraz w życiu. Jezus chce, byśmy do Niego przychodzili ze 
swoimi sprawami, kłopotami i smutkami. Chce nam pomóc, pocieszyć, 
podnieść na duchu w samotności i chorobie. On szuka szczególnie tych, 
którzy daleko odeszli od Niego. Daje też przykład, że w modlitwie tkwi 
źródło mocy, nadziei i prawdziwego szczęścia. 

 Prorocy widzą w cierpieniu wartość uszlachetniającą, podobna do 
działania ognia, który usuwa z metalu wszelkie zanieczyszczenia. 
Cierpienie zaś, wypala z nas resztki złych dążeń i namiętności. Jest jak 
lancet chirurga, który odcina to, co zagraża zdrowiu. Jest pulsującym 
światłem ostrzegawczym, przypominającym nam, że nasza ojczyzna jest 
nie tutaj, lecz w niebie, gdzie nas czeka wszystko, co jest najpiękniejsze. 

 Jak żyć, aby mimo cierpienia, codzienność miała sens, była szczęś-
ciem i wiodła ku celowi ostatecznemu? Trzeba słuchać Jezusa. Być stale 
blisko Niego, a szczególnie przylgnąć doń, kiedy przeżywamy trudne 
chwile. Szukać Go nieustannie, pragnąć Jego obecności. Taką bliskość na 
pewno pozyskamy często uczestnicząc w Eucharystii, przystępując do 
sakramentu pokuty i pojednania. W sakramencie pokuty, nawet największy 
grzesznik może podejść do Zbawcy i przytulić się do Jego miłosiernego 
Serca.  

 Nikt, zatem nie jest pozbawiony szansy na szczęście, to ziemskie i to 
wieczne w niebie. Nikt nie musi tracić celu i sensu swego życia. W radości i 
cierpieniu, trzeba tylko być blisko Jezusa. Amen. 
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