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O BOGU MIŁOSIERNYM 
W BIBLIJNEJ HISTORII 
ZBAWIENIA
Przyczynek do teologii miłosierdzia

Ks. Andrzej Demitrów

O becny czas, w jakim znajduje się ludzkość, tak bardzo naznaczony ogromem 
zła i przemocy, w wielorakich formach i przejawach, wyraźnie prowadzi 
wielu ludzi do odpowiedzi na pytanie o wyjście z tak trudnych sytuacji. Dla 

wierzących w Boga, który objawił się na kartach świętych ksiąg Starego i Nowego 
Testamentu, odpowiedzi te znajdują się Piśmie Świętym. Wymagają one jednak od 
współczesnego czytelnika i słuchacza otwarcia się i głębszego namysłu nad tekstami, 
które zostały przekazane przez poprzednie pokolenia ludzi wierzących. 

Odpowiedzi na ludzkie pytania zawarte są jednak nie tyle w formułach i traktatach 
natury filozoficznej. Są one raczej zakorzenione w doświadczeniu egzystencjalnym 
Narodu Wybranego, który w swej wielowiekowej historii przechodził przez etapy 
niewierności i nawrócenia do Boga, z którym związał się przymierzem miłości. Wobec 
tajemnicy zła łamanego przymierza i odejścia od swego Pana, w ujawnionych przez 
Boga konsekwencjach grzesznego postępowania, następował moment opamiętania 
i powrotu. Działo się tak dlatego, że „na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią prze-
baczenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu i nikt nie może 
ograniczyć miłości Boga, który przebacza”1. Właśnie w tym procesie przemiany zawarte 
jest szczególne doświadczenie miłosierdzia Bożego, zarówno w wymiarach społecznych 
i wspólnotowych, jak i indywidualnych i wewnętrznych. W tym syntetycznym szkicu 
na temat miłosierdzia Boga w biblijnej historii zbawienia pragniemy przywołać na nowo, 
poprzez wybrane teksty Starego Testamentu, to życiodajne doświadczenie, aktualne 
zwłaszcza w przeżywanym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia.

1  Franciszek, Bulla Misericordiae Vultus, 3.
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1. Patriarchowie

Już pierwsze strony Księgi Rodzaju ukazują prawdę o człowieku, stworzonym przez 
Boga do najgłębszej relacji z Nim, w klimacie zaufania i wierności powierzonej misji 
nad całym stworzeniem (Rdz 1–2).Ukazują też początki tej rzeczywistości zła, która 
odtąd nie przestaje oddziaływać na ludzi w podejmowanych decyzjach i wyborach 
(Rdz 3). Człowiek odrzucił pierwotną przyjaźń z Bogiem, ale Ten, ze swej strony, nie 
pozostawił człowieka w sytuacji zmierzającej ku śmierci. Od początku inspirował  
ludzi, aby Go szukali i znaleźli poprzez to, co zostało stworzone (por. Rz 1,19-20). 
Jeszcze bardziej konkretnym wyjściem do człowieka było wezwanie skierowane do 
Abrama, aby opuścił swoją ojczyznę, dotychczasowe środowisko swego życia i własny 
klan, i udał się do ziemi wskazanej przez Boga (por. Rdz 12,1). Wezwanie to wiązało 
się z obietnicą potomstwa i z darem błogosławieństwa Bożego dla wszystkich pokoleń 
ziemi (por. Rdz 12,2-3). Posłuszna wezwaniu Bożemu droga patriarchy zawiera w so-
bie pieczęć samego Boga wzywającego. Tą pieczęcią jest zawarte przymierze, które 
w świetle zwyczajów starożytnego bliskiego wschodu wyrażało szczególną zależność 
osób i zobowiązanie wzajemnej wierności (Rdz 15). Dzieje kolejnych patriarchów, po-
tomków Abrahama, są świadectwem szczególnej opieki nad rodem, który Bóg wybrał 
dla przekazu objawienia. Ludzkie słabości i grzechy, które widzimy u poszczególnych 
patriarchów, a zwłaszcza dramatyczne dzieje Józefa, sprzedanego przez własnych braci, 
ostatecznie uwyraźniają prawdę, że Bóg pozostaje wierny swoim obietnicom. Jego zaś 
odpowiedzią na wyrządzoną krzywdę i zło jest tym większe dobro, jakie dokonało 
się przez Józefa, nie tylko względem własnego rodu, ale wielu narodów podległych 
Egiptowi (por. Rdz 45,5-6; 50,20).

2. Wyjście z niewoli egipskiej

Dla ludu wybranego, który w Egipcie rozwinął się przez stulecia, jeszcze bardziej 
wyrazistym przejawem Bożego pochylenia się nad człowiekiem, a tym samym pod-
stawowym doświadczeniem Jego miłosierdzia, było wyprowadzenie ludu z niewoli 
egipskiej. Bóg widział dramatyczne położenie swego ludu, usłyszał jego wołanie, 
poznał jego udrękę i postanowił go uwolnić za pośrednictwem Mojżesza (por. (Wj 
3,7-10). Dalsze wydarzenia ukazują skuteczność realizacji Bożych zamiarów, pomimo 
sprzeciwu i oporu władcy Egiptu, faraona, który uzurpował sobie tytuł jedynego pana 
i władcy nad Izraelem (Wj 5–11). Ostatecznie naród wybrany mógł opuścić ziemię nie-
woli, doświadczając tym samym ocalenia od niechybnej śmierci ze strony ścigających 
wojsk faraona (Wj 13–14).

Doświadczenie miłosierdzia nie kończy się wraz z momentem wyzwolenia z Egiptu. 
Zawarte przymierze z całym narodem pod górą Synaj stanowi z jednej strony pieczęć 

wierności ze strony Boga wobec swego ludu. Ze strony zaś ludu jest wyrazem zobo-
wiązania do podjęcia dróg wskazanych przez Boga w formie przykazań i wiernego 
zachowania ich. Dalsze jednak dzieje narodu, których opis znajduje się w Księdze 
Wyjścia, Liczb i Powtórzonego Prawa, ukazują bolesną prawdę o faktycznej niewoli, 
jaką jest grzech niewierności człowieka i całego narodu względem Boga. Punktem 
kulminacyjnym w tym poznaniu prawdy był moment sporządzenia złotego cielca 
i oddania mu czci przynależnej samemu Bogu (por. Wj 32). Był to zarazem formalny 
akt zerwania przymierza, którego skutkiem była śmierć. A jednak nad tym aktem 
zwycięża sam Bóg, kiedy w odpowiedzi na wołanie Mojżesza (por. Wj 32,11-14), przed-
stawia siebie w sposób uroczysty jako „Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty 
w łaskę i wierność” (Wj 34,6). W tym centralnym objawieniu cały lud wybrany i każdy 
człowiek znajdzie zawsze, po każdej przewinie, siłę i motywy zwrócenia się do Boga. 
Ten zasadniczy zwrot, czyli nawrócenie, polega odtąd na przypomnieniu sobie tego, 
co Bóg objawił o sobie samym, i na wołaniu o przebaczenie2.

3. Wędrówka przez pustynię

Ten proces jest widoczny podczas całej wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej, 
a zwłaszcza w momentach zwątpienia i buntu. W tej wędrówce, opisanej w Księdze 
Liczb i Powtórzonego Prawa, naród mógł wielokrotnie doświadczać opatrznościowej 
troski swego Pana, a jednak nie zabrakło postaw sprzeciwu wobec Boga. On był gotowy 
pomagać ludowi, a Jego łaskawość przejawiała się w ciągłej obecności, której znakiem 
były obłok i ogień nad namiotem–przybytkiem. Ale równocześnie karcił każdy prze-
jaw nieufności i buntu: w obliczu braku mięsa i niezadowolenia manną (Lb 11,1-34); 
wobec sprzeciwu Aarona i Miriam względem Mojżesza (Lb 12); w obliczu uzurpacji 
godności kapłańskiej przez Koracha, Datana i Abirama (por. Lb 16–17); wobec braku 
wody na pustyni (por. Lb 20,1-13); w kolejnym szemraniu na trudy drogi (por. Lb 21,4-
9); w uprawianiu nierządu z kobietami Moabu (por. Lb 25). Wydarzeniem zwrotnym 
w tej wędrówce stał się bunt opisany w Księdze Liczb 13–14, gdzie całe pokolenie 
zostaje skazane na śmierć na pustyni, ponieważ odrzuciło Boży zamysł wejścia do 
ziemi obiecanej i podjęło decyzję powrotu do Egiptu (Lb 14,4). We wszystkich tych 
wydarzeniach warto zauważyć powtarzający się wyraźny proces: 

a) opis sprzeniewierzenia się narodu bądź konkretnych osób w postaci szem-
rania;

2  Jan Paweł II, Dives i misericordia, 4. Papież w tej części encykliki, zwłaszcza w obszernym przypisie 52, 
omawia szczegółowo hebrajskie i greckie słownictwo, jakimi posługują się autorzy Starego Testamentu 
dla oddania rzeczywistości Bożego miłosierdzia: chesed, emet, rachamim, chanan. Ze względu na to, 
że zostało tam ono szeroko omówione, odsyłamy jedynie czytelnika do uważnej lektury papieskiego 
dokumentu, fundamentalnego dla poznania starotestamentalnego orędzia o Bożym miłosierdziu.
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b) wzmianka o karze;
c) wstawiennictwo lub czyn błagalny pośrednika: Mojżesza, Aarona lub 

Pinchasa;
d) okazanie łaskawości i przebaczenia Bożego.

Ten proces miał szczególny charakter wychowawczy, ale z podkreśleniem niezastą-
pionej roli pośredników, zwłaszcza Mojżesza. Jego postawa ufności w Boże miłosierdzie 
okazała się decydująca w modlitwie błagalnej za ludem, kiedy powołał się na słowa 
samego Boga z czasu Synaju i na Jego miłosierdzie, prosząc o przebaczenie win ludu 
(por. Lb 14,17-19). To wstawiennictwo skuteczne, bo naród nie został unicestwiony, co 
byłoby konsekwencją odstępstwa od Boga, ale poniósł konsekwencje swego sprzeciwu 
w postaci czterdziestoletniej wędrówki. To długie wędrowanie całego pokolenia było za-
razem ujawnieniem skutków grzechu i drogą nawrócenia dla całego narodu (Lb 14,26-35).

4. Czasy sędziów

W dalszych dziejach Izraela nie zabrakło tego odwoływania się do miłosierdzia 
Bożego. Szczególnie było to widoczne w czasach osiedlenia się w Ziemi Obiecanej, 
kiedy zabrakło jednoczącej władzy religijnej wyznaczonego przez Boga przywódcy, 
a naród wybrany przejmował zwyczaje i kulty religijne ludów zamieszkujących zie-
mię. W obliczu mnożących się nieszczęść właśnie wołanie do Pana o miłosierdzie 
owocowało posłaniem sędziego, czyli charyzmatycznego przywódcy, który wybawiał 
uciemiężonych z niewoli (por. Sdz 3,7-9). W Księdze Sędziów bardzo wyraźnie dociera 
przesłanie, że rękojmią szczęścia dla ludu wybranego jest zachowanie przymierza 
z Bogiem. Ale gdy zdarzy się upadek w grzech, to właśnie szczera pokuta i wołanie do 
Boga o wybawienie, sprowadzają Jego miłosierdzie. Stąd pełne nadziei orędzie, że Bóg 
jest gotowy nieustannie przebaczać, jeśli ze strony człowieka zaistnieją oznaki pokuty. 
Potrzeba jednak postawy pokory u człowieka, który błaga o przebaczenie, ponieważ 
właśnie taka postawa umożliwia skuteczne działanie Bożemu miłosierdziu. 

5. Skrucha króla Dawida

Właśnie taką postawę można dostrzec w postaci króla Dawida, kiedy po grzechu 
z Batszebą i zamordowaniu jej męża rękami Ammonitów, bierze ją sobie jako żonę 
(2 Sm 11). Ujawnienie jego występku przez proroka Natana skutkuje postawą skruchy 
i nawrócenia (2 Sm 12,1-25), co znalazło swój modlitewny wyraz w tradycyjnym przy-
pisaniu Dawidowi słów Psalmu 51: „Zmiłuj się nade mną, Boże w łaskawości swojej”.

6. Król Salomon i jego modlitwa o miłosierdzie

Na szczególną uwagę zasługuje w tym kontekście modlitwa syna Dawida, Salo-
mona, z okazji poświęcenia Świątyni (1 Krl 8,22-53). Należy pamiętać, że „świątynia 
Jerozolimska, dom modlitwy, który Dawid pragnął zbudować, będzie dziełem jego syna 
Salomona. Modlitwa w czasie poświęcenia Świątyni opiera się na obietnicy Boga i na 
Jego przymierzu, na czynnej obecności Jego imienia pośród Jego ludu oraz pamięci 
o wielkich dziełach, wypełnionych podczas Wyjścia z Egiptu. Król wznosi ręce ku niebu 
i błaga Pana za siebie, za cały lud, za przyszłe pokolenia, o przebaczenie ich grzechów 
i o zaspokojenie ich codziennych potrzeb, ażeby wszystkie narody wiedziały, że On 
jest jedynym Bogiem i że serce Jego ludu całkowicie do Niego należy”3.

Jednak nie świątynia jest Jego mieszkaniem, ponieważ chwała Boża wypełnia nie-
biosa. Na tym polega nowość objawionej Bożej woli, że to On sam raczył się objawić, 
jako szczególnie obecny w świątyni, pośród swego ludu, aby przyjąć i wysłuchać tych, 
którzy na tym miejscu wznosić będą ku Niemu swe błagania. Jest to obecność stała 
i nieprzerwana, ponieważ dniem i nocą Boże spojrzenie spoczywa na niej. Jej budowla 
odzwierciedla, zwłaszcza w późniejszym judaizmie, świątynię niebieską. Od początku 
jednak jest zarysowany jej cel zasadniczy: błaganie, modlitwa i to w konkretnej formie 
prośby o przebaczenie (por. 1 Krl 8,28-30)4. Należy przy tym zwrócić uwagę, że kolejne 
z siedmiu próśb tej wielkiej modlitwy Salomona są swoistą litanią wyrażającą konkretne 
potrzeby; są zarazem przedmiotem błagania przed Bogiem. Odzwierciedlają one różne 
sytuacje życiowe, nieraz bardzo dramatyczne dla człowieka, który doświadcza grzechu, 
słabości, niesprawiedliwości i klęsk; w nich jego życie jest zagrożone. U Boga szuka 
swej obrony, wsparcia, a przede wszystkim przebaczenia. Jak swoisty refren pojawiają 
się słowa: „Kiedy będą wołać - Ty wysłuchaj i przebacz”, a temu towarzyszy ufność, 
że Bóg przyjmuje i spełni prośby do Niego zanoszone. Ta ostatnia wzmianka o prze-
baczeniu już wprowadza w klimat modlitwy świątynnej, która nosi z sobą pragnienie 
przebłagania za grzechy za pomocą składanych ofiar. Temu miała służyć świątynia, 
jako dom modlitwy nie tylko dla ludu wybranego, ale dla wszystkich narodów, co 
znajduje swój wyraz w piątej prośbie króla Salomona (1 Krl 8,41-43). Z takim też spoj-
rzeniem spotykamy się w powygnaniowej interpretacji prorockiej: „(Cudzoziemców) 
przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia 

3 KKK, 2580.

4  Właśnie do tych słów króla Salomona nawiązał św. Jan Paweł II w homilii podczas konsekracji 
Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 17.08.2002, zob. Jan Paweł II, Pielgrzymki 
do Ojczyzny. Przemówienia i homilie (Kraków 2006) 1205-1206: „Jestem przekonany, że jest to także 
szczególne miejsce, które Bóg sobie obrał, aby tu wylewać łaski i udzielać swego miłosierdzia. Modlę 
się, aby ten kościół był zawsze miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga; miejscem 
nawrócenia i pokuty; miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej – źródła miłosierdzia; miejscem 
modlitwy – wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata”.
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ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem 
modlitwy dla wszystkich narodów” (Iz 56,7).

W kontekście tematu miłosierdzia najbardziej wymowną jest jednak siódma prośba 
Salomona (1 Krl 8,46-51), będąca swego rodzaju spojrzeniem w przyszłość narodu, który 
odwrócił się od swego Pana i w skutek własnych nieprawości został uprowadzony do 
niewoli. Nawet w tak beznadziejnej sytuacji pozbawienia świątyni wygnańcy nie powin-
ni tracić nadziei, ponieważ ich modlitewne błaganie połączone z postawą nawrócenia 
całym sercem do Pana jest drogą do przebaczenia. W ten sposób redaktor ostateczny 
modlitwy Salomona, wkładając w jego usta pewność miłosierdzia, pragnął przekazać 
pokoleniu wygnańców w Babilonii orędzie nadziei. Pewność ta opiera się na prawdzie, 
że naród jest własnością Boga, Jego dziedzictwem, którego On sam wyprowadził pośród 

„palących doświadczeń z ziemi egipskiej” (1 Krl 8,51). W tej tonacji przywołania Miste-
rium Przymierza i przypomnienia wydarzeń Wyjścia kończy się modlitwa Salomona, 
która ma jednak swoje zwieńczenie w postaci Bożego błogosławieństwa nad ludem 
(1 Krl 8,56-61). W słowach króla pojawia się jednak kolejne przypomnienie Izraelowi 
jego godności i zadań trwania przy Panu, posłuszeństwa Jego nakazom i szczerości 
postępowania przed Nim. Dopiero po tym błogosławieństwie składano ofiary biesiadnej, 
całopalnej i pokarmowej; tym samym dokonał poświęcenia świątyni (1 Krl 8,62-66). 
W ten sposób modlitwa Salomona rozpoczyna się i kończy błogosławieniem Boga za 
okazane dzieła (por. 1 Krl 8,15.56.66), oraz błogosławieństwem ludu zgromadzonego. 
Modlitwa błagalna jest więc objęta uwielbieniem Boga, oddaniem Jemu chwały, a więc 
wdzięcznym uznaniem, że tylko On jest Panem i Królem, który nie przestaje opiekować 
się swym ludem obdarowując go błogosławieństwem. W ten sposób błaganie staje się 
pełnym ufności wołaniem do Boga.

Na taką modlitwę Bóg nie pozostaje obojętny. Odpowiada Salomonowi w widzeniu 
i potwierdza, że jego wołanie zostało wysłuchane i że Jego opatrzność - wzrok - nie-
ustannie będzie zwrócony na to miejsce (1 Krl 9,1-3). Ale powodzenie króla i narodu 
zależeć będzie również od wierności Panu i Jego nakazom (1 Krl 9,4-5). Jeśli jej nie 
dochowają, naród i świątynia ulegnie zniszczeniu (1 Krl 9,6-9), co też historycznie 
miało miejsce. Przez tę zapowiedź autor pragnie podkreślić, że naród został uprze-
dzony o konsekwencjach swych wyborów i postępowania. Bóg więc traktuje człowieka 
poważnie, przestrzegając i napominając go. A jednocześnie w tej zapowiedzi widać, że 
w perspektywie dziejów narodu, nic się Bogu nie wymknęło z Jego planu zbawienia. 
Nawet niewierność i grzech nie przeszkodzą w jego realizacji, choć historia zbawienia 
stanie się paradoksalnie pokomplikowana. Ostatecznie jaśnieć będzie ponad wszystkim 
wielkie miłosierdzie Boże, które pragnie powrotu człowieka i przebaczenia.

7. Orędzie proroków

Wspomniane już, przy okazji modlitwy Salomona, teksty prorockie prowadzą 
bezpośrednio, w dalszych dziejach Izraela, do odkrycia zasadniczego orędzia Bożych 
posłańców. Prorocy bowiem w swoich mowach piętnujących grzechy i występki 
ludu, odwoływali się właśnie do miłosierdzia Bożego. Wiązali je jednak wielokrotnie 
z wyrazistym obrazem miłości ze strony Boga. On miłuje lud wybrany miłością 
szczególnego wybrania, podobną do miłości Oblubieńca względem oblubienicy (por. 
Oz 2,3.21-25; Iz 54,6-8). W przekazie prorockim ujawniają się także inne odcienie tej 
miłości dla swego ludu: Bóg jest Jego Ojcem (por. Iz 63,16), ponieważ Izrael jest Jego 
pierworodnym synem (por. Oz 11,1-3). Dlatego jest gotowy przebaczyć mu winy, na-
wet zdrady i niewierności, jeśli tylko spotka się z pokutą i prawdziwym nawróceniem. 
Taka postawa ludu umożliwia bowiem przywrócenie go do stanu łaski (por. Jr 31,20; 
Ez 39,25-29). „W mowach prorockich miłosierdzie oznacza szczególną potęgę miłości, 
która jest większa niż grzech i niewierność ludu wybranego”5.

8. Modlitwy powracających wygnańców

W tym świetle staje się bardziej zrozumiałe, że nawet doświadczenia trudne dla 
narodu, tak jak wygnanie i niewola, nie zdołały zgasić ufności w Boże miłosierdzie. 
Znajdujemy tego wyraz w tekstach modlitewnych okresu wygnania babilońskiego 
(po 586 przed Chr.) i w czasie dominacji perskiej (po 538 przed Chr.). Do najbardziej 
znaczących należy pokutne błaganie z czasów Nehemiasza (Ne 9,1-37). Modlitwie 
zgromadzonych Izraelitów towarzyszy nastawienie skruchy, uniżenia i uznania swej 
niegodności. Zewnętrznie wyrażał to podjęty post, który ma uczynić modlitwę bardziej 
intensywną. Postawę skruchy podkreśla również założony strój pokutny. Natomiast 
konkretnym przejawem nawrócenia jest oddzielenie się od cudzoziemców, nie w sensie 
izolacji, ale zerwania z praktykami, które cechowały narody pogańskie, czyli oddawanie 
czci bożkom. Znamienne jest jednak i to powiązanie: czytanie z księgi Prawa i wyzna-
nie grzechów klęcząc przy tym przed Panem, Bogiem swoim (Ne 9,1-3).Tej postawie 
wiernych towarzyszy jednak aktywna obecność lewitów. Zostali oni ustanowieni 
przez Dawida dla podtrzymania kultu w świątyni i modlitwy psalmami (1 Krn 
16,4-6; 23,29-32). Ich modlitwa jest potężnym wołaniem do Boga o miłosierdzie, 
wołaniem pełnym dramatyzmu i pośród utrapień (Ne 9,4-5). Modlitwę rozpoczyna 
inwokacja, która tradycyjnie wpisuje się w teksty modlitw ST (Dn 3,36.52; Ps 106,48). 
W samym tekście można wyróżnić pierwszą część (Ne 9,6-31), która stanowi wgląd 
w dzieje Izraela przeprowadzony po linii przeciwstawienia między działaniem Boga, 
a postępowaniem „ojców”. Bóg zawsze wychodzi z inicjatywą działania na korzyść 

5  Jan Paweł II, Dives i misericordia, 4.
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ludu wybranego, natomiast przodkowie zachowywali się przeciwnie do względem 
oczekiwań i wymogów sprawiedliwości. Należy jednak zauważyć, że nie jest to 
bezduszna analiza faktów z historii, lecz modlitewne i pełne wiary pochylenie się 
wobec miłosierdzia, wierności i łaskawości Boga, który wbrew niewiernościom ludu 
potwierdza swoją dobroć. Modlący się podziwiają dzieło stworzenia, które Bóg uczynił. 
Widać tu przekonanie o mocach niebieskich, których uosobieniem są gwiazdy, ale 
w sposób podporządkowany samemu Stwórcy (Ne 9,6). Lewici przytaczają obietnice 
dane Abrahamowi, wybranemu przez Boga (Ne 9,7-8), i wierną opiekę Boga podczas 
czasu Wyjścia z Egiptu (Ne 9,9-15), widzianą w perspektywie wierności w wypełnieniu 
obietnic. Mamy tu do czynienia ze swoistą anamnezą wydarzeń, wśród których znaki 
i cuda, cudowne przejście przez morze i prowadzenie na pustyni, to zarazem czytelne 
znaki tej Bożej, czuwającej opieki. W kontraście do tak troskliwej miłości Boga staje 
postawa ludu: zuchwałość, krnąbrność, nieposłuszeństwo i zapominanie o tym, czego 
już doświadczyli od Boga (Ne 9,16-23). Pomimo niewierności, Bóg pozostaje wierny 
i objawia swe przebaczające miłosierdzie poprzez fakt stałego towarzyszenia ludowi. 
Nie cofnął swego obdarowania, podtrzymując przy życiu, a nawet doprowadzając do 
pomnożenia ludu, zgodnie z obietnicą daną Abrahamowi. Zajęcie Ziemi Obiecanej, 
przywołane w dalszej modlitwie (Ne 9,24-25) stało się najpełniejszym przejawem 
Bożej wierności. Izrael doszedł do celu swej wędrówki, a nie byłoby to możliwe bez 
Bożego prowadzenia. Lecz wejście w dobrobyt kryło za sobą również niebezpieczeń-
stwo zguby i zapomnienia o Bogu. Grzech Izraela i jego wina, wyznany teraz przez 
lewitów (Ne 9,26-31), polegał nie tylko na wzgardzeniu Prawem i zapomnieniu o Bogu, 
ale przede wszystkim na odrzuceniu wezwania proroków do nawrócenia. Postawa 
buntu i zuchwalstwa doprowadziła kolejno do prześladowania i zgładzenia proroków. 
Fakt przetrwania narodu pomimo tej postawy autor dostrzega wyraźnie jako przejaw 
Bożego miłosierdzia. Dwukrotnie wspomina przy tym o wysłuchaniu wołania ludzi, 
udręczonych przez wrogów (Ne 9,27.28). Dopiero końcowy fragment modlitwy (Ne 
9,32-37), wyznacza wyraźne przejście do aktualnej sytuacji: a teraz. Ta formuła zazna-
cza logiczne lub chronologiczne powiązanie rzeczy i sytuacji i stanowi normatywne 
przejście od opisu sytuacji kryzysowej, najczęściej z przeszłości, której skutki trwają 
po dziś dzień, do ściśle z nią powiązaną prośbą6. Powtórnie modlący powołuje się na 
Bożą łaskawość i na dopełniającą się miarę utrapień, jakich naród doznaje od obcych 
mocarstw i królów. W podtekście zachowuje on przekonanie, że w tym obecnym 
utrapieniu Bóg wysłucha błagania, ponieważ jest „naszym Bogiem”, i towarzyszy temu 
błaganiu wyznanie i pokorne przyznanie się do winy, do nieprzestrzegania przykazań. 
Obecna sytuacja dziś, to sytuacja niewolników, płacących podatki obcy władcom; są 
więc niewolnikami we własnej ziemi. Być może jest to nawiązanie do nadużyć urzęd-
ników perskich w ściąganiu podatków. 

6  W. Chrostowski, Rachunek sumienia ludu Bożego na przykładzie Ne 9,6-37, CT 60/4 (1990) 5.

Modlitwę kończy stwierdzenie, że faktycznie znajdują się w wielkiej nędzy; brakuje 
prośby o wytępienie królów i ciemiężycieli. Ale jest tak dlatego, że modlitwa ta ma 
wyraźny cel pokutny: uznanie własnej winy i przedstawienie Bogu obecnej udręki, na 
którą Izrael zasłużył jako konsekwencję występków7. Ale równocześnie zachowuje 
nadzieję na wysłuchanie wołania, jak to miało miejsce w przeszłości. Kluczem jest tu 
bowiem odwołanie się do Bożego miłosierdzia i łaskawości.

Bóg objawia się bowiem prawdziwym i Jedynym Stwórcą wszechświata, a więc 
panującym nad wszystkim i czuwającym nad losami zarówno całego narodu, jak 
poszczególnego człowieka. Jest On zarazem Bogiem Przymierza i obietnic, którym 
pozostaje wierny, pomimo niewierności narodu, z którym się związał tym przymie-
rzem. Odwołanie się do wierności dokonuje się na podstawie wiary i ufności w Nim 
położonej. Bóg objawia swoją wszechmoc w realizacji obietnic i w nieustannej opiece 
nad Izraelem. Choć naród wciąż powraca do niewierności, Bóg wciąż okazuje miło-
sierdzie, gdy tylko wołają nawracają się do Niego, bo: „Ty jesteś Bogiem przebaczenia, 
jesteś łaskawy i miłosierny, cierpliwy i wielkiej dobroci; i nie opuściłeś ich” (Ne 9,17b). 
Stąd prawdziwym i podstawowym przejawem Jego troski o naród jest wciąż okazy-
wane miłosierdzie.

Podsumowanie

Przytoczone teksty, choć w sposób bardzo syntetyczny i skrótowy, ukazały wyraźnie 
historię Izraela, która jawi się tym samym, jako historia zbawienia, a jej naczelnym 
tematem, na tle nieposłuszeństwa i niewierności narodu, jest łaskawość i miłosierdzie 
Boga. On dał poznać swoje działanie w czynach i słowach od początku w osobach 
patriarchów, których sobie wybrał. Nie bez znaczenia było, że w różnych sytuacjach 
dziejowych, zarówno w nieszczęściach, jak i w momentach uznania własnej winy, 
naród ten w swoich członkach, zawierzał się nieustannie miłosierdziu swego Boga. 
Na tej drodze odnajdywał nadzieję nowego początku, które przybrało postać Nowego 
Przymierza w osobie Jezusa Chrystusa. Jego wezwanie: „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7), i „Bądźcie miłosierni, bo i Ojciec wasz 
jest miłosierny” (Łk 6,36), stanowi kontynuację i wypełnienie starotestamentalnych 
doświadczeń Bożego miłosierdzia.

7  H. Langkammer (red.), Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza (Blub); Lublin 2002), 199-211.
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Wstęp – deficyt teologicznej refleksji na temat miłosierdzia

Czasy obecne, ale także potrzeby zwykłych chrześcijan, wydają się skłaniać teo-
logów do podjęcia z większym niż dotychczas zaangażowaniem nieco zaniedbanego 
dotychczas – jak się wydaje – zagadnienia Bożego miłosierdzia. W ten klimat wpisuje 
się oczywiście ogłoszenie przez papieża Franciszka „Roku Miłosierdzia Bożego”, którym 
stanie się rok liturgiczny 2015/168. Związany ściśle z tematyką Bożego miłosierdzia kult 
Serca Jezusowego, który wywodzi się z czasów średniowiecza i który początkowo miał 
charakter prywatny, a z czasem ogarnął szerokie rzesze wiernych (główna zasługa 
w rozpowszechnieniu tego nabożeństwa przypada, jak wiemy, wizytce, św. Małgorzacie 
Marii Alacoque [1647-1690]), jest także wyraźnym dowodem zapotrzebowania wiernych 
Kościoła na refleksję dotyczącą relacji łączącej Boga i człowieka w horyzoncie miłości.

W teologii miłosierdzie Boże jest definiowane jako przymiot Boga, określający 
relację Stwórcy do stworzenia, akcentujący Jego łaskawość i przebaczenie oraz postawę 
życzliwości. W pojęciu miłosierdzia Bożego na plan pierwszy wysuwają się współczucie 
i życzliwość, wyrażane przez dobroć, łaskawość i miłość. Bóg okazuje miłosierdzie 
człowiekowi, gdy przychodzi mu z pomocą, przebacza popełnione grzechy oraz 
nieustannie zachęca do nawrócenia, zobowiązując go w ten sposób także do postawy 
miłosierdzia wobec innych ludzi9.

8  W drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową (14.03.2015) Ojciec Święty Franciszek ogłosił, 
iż nowy rok liturgiczny 2015/2016 będzie Rokiem Miłosierdzia Bożego. Jego rozpoczęcie przewidziano 
na 8 grudnia 2015 r. w święto Niepokalanego Poczęcia NMP a zakończenie na 20 listopada 2016  r. 
w święto Chrystusa Króla Wszechświata. Bulla ustanawiająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia 
nosi tytuł Misericordiae vultus. Tekst bulli papieskiej w: „L’Osservatore Romano” 36(2015), nr 5, 
s. 4-15 [odtąd skrót: MV].

9  Por. J. Misiurek, Miłosierdzie Boże. W teologii, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12, kol. 1111.
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Kardynał Walter Kasper w swojej książce Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego 
życia10 wspomina, że chociaż ostatni papieże jasno dostrzegali znaki czasu i wzywali, 
aby kwestię miłosierdzia postawić na nowo w centrum nauki i praktyki Kościoła11, to 
podejmując próbę prześledzenia zasadniczego przesłania o miłosierdziu Bożym, tematu 
dla Biblii centralnego, a dla współczesnego doświadczenia rzeczywistości ogromnie 
aktualnego, dokonać możemy o tyle zdumiewającego, co przerażającego odkrycia, iż 
w podręcznikach i słownikach teologii dogmatycznej jest on obecny jedynie marginal-
nie12. Powołując się ze znawstwem na dorobek teologii zachodnioeuropejskiej w tym 
względzie, o czym świadczą przywołane przez niego publikacje13, Kasper stwierdza: 

„Zarówno w tradycyjnych, jak i nowszych podręcznikach teologii miłosierdzie Boże 
omawiane jest wyłącznie jako jeden z wielu przymiotów Boga – i najczęściej krótko, 
dopiero po innych, tych, które wynikają z metafizycznej istoty Boga. Miłosierdzie 
nie zostaje zatem pod żadnym względem systematycznie opracowane. W nowszych 
podręcznikach zazwyczaj w ogóle go nie znajdziemy, a jeśli się tam pojawia, to raczej 
jako temat poboczny. Wyjątki od tej reguły istnieją, jednak nie są w stanie zmienić 
ogólnego wrażenia”14.

Na tym tle interesującym wkładem w interesującą nas problematykę są bez wątpienia 
prace zbiorowe w języku polskim, jak na przykład opublikowana pod redakcją Sługi 
Bożego ks. Wincentego Granata Ewangelia miłosierdzia15, czy wydana kilka lat temu 
staraniem teologów dogmatyków książka Dogmatyka w perspektywie Bożego Miło-
sierdzia, będąca pokłosiem ich zamojskiego sympozjum (2010) o tym samym tytule16.

Tekst niniejszy pragnie się wpisać w coraz śmielej podejmowane próby systematycz-
nego ujęcia zagadnienia miłosierdzia Bożego od strony dogmatycznej. Uczynimy to 
według schematu: Jezus Chrystus – Odkupiciel człowieka, będący ostatecznym i abso-

10  W. Kasper, Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, tłum. R. Zajączkowski, Poznań 2014 
[odtąd skrót: Miłosierdzie].W oryginale: Barmherzigkeit. Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel 
christlichen Lebens, Frei burg im Breisgau 2013.

11  Wystarczy wspomnieć chociażby działalność św. Jana Pawła II, jego encyklikę Dives in misericordia 
(1980), uroczyste zawierzenie świata Bożemu miłosierdziu (17 sierpnia 2002), ogłoszenie pierwszej 
niedzieli po Wielkanocy, tzw. białej niedzieli, niedzielą miłosierdzia, czy inaugurującą pontyfikat 
papieża Benedykta XVI encyklikę Deus caritas est (2006), a także jego encyklikę Caritas in veritate 
(2009), w której punktem wyjścia i zasadniczym odniesieniem refleksji teologicznej i życia z wiary 
uczynił nie tyle sprawiedliwość, lecz właśnie miłość, która stanowi główną zasadę chrześcijańskiej 
nauki społecznej.

12  W. Kasper, Miłosierdzie, s. 20.

13  Por. tamże. Do publikacji, o których mowa, nawiązują przypisy 35-37.

14  Tamże.

15  W. Granat (red.), Ewangelia miłosierdzia, Poznań-Warszawa 1970.

16  K. Góźdź, K. Guzowski (red.), Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, Lublin 2010.

lutnym objawieniem Boga (1), jest zarazem wcieleniem i epifanią Bożego miłosierdzia 
(2), a przez swoją działalność i orędzie (3) oraz misterium paschalne, konkretyzuje 
w najdoskonalszy sposób miłosierną miłość Stwórcy (4), co z kolei rodzi odpowiedź 
wiary i miłości w kulcie Serca Jezusowego, który staje się przez to aktem uwielbienia 
i zaufania Bożemu miłosierdziu (5).

Z uwagi na szczupłość miejsca i charakter publikacji będzie to z konieczności 
odpowiednio skrócone, ramowe i schematyczne opracowanie.

1. Jezus Chrystus – Odkupiciel człowieka – jako pełnia 
czasów i absolutna autodefinicja Boga

„Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii” – tymi 
słowami rozpoczyna swoją pierwszą encyklikę Redemptor hominis (1979) święty papież 
Jan Paweł II17. Kontynuując tę myśl, zwraca uwagę, że Bóg najdoskonalej przemówił 
do nas przez Syna-Słowo „który stał się człowiekiem i narodził się z Dziewicy. W tym 
znawczym wydarzeniu dzieje człowieka w Bożym planie miłości osiągnęły swój zenit. 
Bóg wszedł w te dzieje, stał się – jako człowiek – ich podmiotem, jednym z miliardów, 
a równocześnie Jedynym! Ukształtował przez swe Wcielenie ten wymiar ludzkiego 
bytowania, jaki zamierzył nadać człowiekowi od początku. Ukształtował w sposób 
definitywny, ostateczny – w sposób Sobie tylko właściwy, stosownie dla swej odwiecznej 
Miłości i Miłosierdzia”18.

Powtarzając tę myśl w homilii, wygłoszonej w czasie Mszy św. odprawionej na Placu 
Zwycięstwa podczas pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny (Warszawa, 2 czerwca 1979), 
wypowiedział często przytaczane słowa: „Człowieka bowiem nie można do końca 
zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć 
bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, 
ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego 
zrozumieć bez Chrystusa”19.

Jezus Chrystus staje się zatem w Bożym planie zbawienia centrum, streszczeniem 
i podsumowaniem, typem i paradygmatem całości. W Nim, w konkretnym człowieku, 

17  Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, 
Kraków 1996, s. 1-53. 

18  Tamże, nr 1.

19  Tenże, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Placu Zwycięstwa, w: Drogowskazy dla Polaków 
Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2: Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, Kraków 1999, s. 20.
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żyjącym wśród nas w określonych i niepowtarzalnych warunkach czasu i przestrzeni, 
kultury i społeczności, języka i tradycji, objawia się w absolutny i nieprzewyższalny 
sposób to, co najpiękniej ludzkie i to, co Całościowe, Konieczne i Boskie. Ukazując 
się w poszczególnych wydarzeniach dziejów na sposób fragmentaryczny, na sposób 
antycypacji, w wydarzeniu Jezusa Chrystusa jest ono zrealizowane na sposób ab-
solutnie uniwersalny. Zrealizowane nie tyle metafizycznie i pojęciowo, co raczej na 
sposób osobowego a zarazem historycznego wydarzenia – spotkania z osobowym, 
samoudzielającym się i pełnym życzliwości i miłości dla swojego stworzenia Bogiem20.

Bóg w Jezusie Chrystusie objawia najpełniej głębię swego Bóstwa, ale zarazem 
najwspanialszy ideał człowieczeństwa. Będąc absolutną wolnością w miłości, od-
wiecznie pragnie oddziaływania głębi wewnętrznego związku Ojca, Syna i Ducha na 
zewnątrz – ku światu, ku człowiekowi. W swoim Synu, pełen miłosierdzia ku rodzajowi 
ludzkiemu, uznaje i odnawia przybrane synostwo ludzi. Możemy powiedzieć, że Bóg 
Jezusa Chrystusa jest Bogiem rodzaju ludzkiego. Bogiem, który istnieje odwiecznie 
i odwiecznie udziela siebie ludziom21.

To właśnie w Chrystusie Bóg odnosi eschatologiczne zwycięstwo prawdy, sprawie-
dliwości i miłości nad ludzkim zakłamaniem, grzechem i egoizmem, dochodzącymi do 
głosu z mroków dziejów świata i człowieka. Daje wyraz swojej mocy, która wszystko 
przenikając, zapewnia nadzieję zbawienia każdemu skruszonemu grzesznikowi, który 
zechce zwrócić się pełen nadziei ku miłosiernemu Zbawicielowi. W Chrystusie Bóg 
ukazuje nam prawdziwy sens dziejów i naszego losu. Wszystkie pojedyncze wyda-
rzenia są skierowane ku Zbawicielowi, jako ich ostatecznemu odniesieniu. W Nim 
tak naprawdę – w perspektywie Bożej miłości i miłosierdzia – nabierają całkowitego 
sensu i spełnienia22. Stąd cytowany już papież Polak może w pierwszej encyklice swego 
pontyfikatu stwierdzić za Konstytucją Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II: 

„Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. 
(…) Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego Miłości 
objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powo-
łanie”23. I dalej: „[W Chrystusie] Bóg stworzenia objawia się jako Bóg odkupienia, 
jako Bóg, który jest wierny Sobie Samemu (por 1 Tes 5, 24), wierny swej miłości do 
człowieka i do świata, wyrażonej w dniu stworzenia. [Ta miłość] jest większa od grze-

20  Por. W. Kasper, Erneuerung des dogmatischen Prinzips, w: A. Ziegenhaus i in. (red.), Veritati 
Catholicae. Festschrift für Leo Scheffczyk, Aschaffenburg 1985, s. 54.

21  Por. tenże, Jezus Chrystus, tłum. B. Białecki, Warszawa 1983, s. 189-190.

22  Por. tenże, Prolegomena zur Erneuerung der geistlichen Schriftauslegung, w: H. Frankenmölle, 
K. Kertelge (red.), Vom Urchristentum zu Jesus. Festschrift für Joachim Gnilka, Freiburg i. Br. 1989, 
s. 517.

23  RH 8.

chu, od słabości, od «marności stworzenia» (Rz 8, 20), potężniejsza od śmierci – stale 
gotowa dźwigać, przebaczać, stale wychodzić na spotkanie marnotrawnego dziecka 
(por. Łk 15, 11 nn.) (…) To objawienie miłości nazywa się również miłosierdziem. To 
objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną postać i jedno imię. 
Nazywa się: Jezus Chrystus”24.

Nie jest zatem dziełem przypadku, że Jan Paweł II po swojej pierwszej chrystolo-
gicznej encyklice, kolejną poświęcił właśnie Bożemu miłosierdziu (Dives in misericordia 
1980)25, a spinając oba zagadnienia rozpoczyna ją słowami: „«Bogaty w miłosierdziu 
swoim Bóg» (por. Ef 2, 4) jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. 
Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie – Jego Synu (por. J 1, 18; Hbr 1, 1 n.)”26.

2. Jezus Chrystus wcieleniem i epifanią Bożego 
miłosierdzia27

Bóg, który „zamieszkuje światłość niedostępną” (1 Tm 6, 16), przemawia do nas 
językiem przyrody i zjawisk, poprzez świat widzialny. Ale dopiero „Jednorodzony Bóg, 
który jest w łonie Ojca [o Nim] pouczył” (J 1, 18). Poprzez owo „pouczenie” Chrystusa 
poznajemy Boga przede wszystkim w Jego stosunku do człowieka. W ten to sposób 
w Chrystusie i przez Chrystusa uwydatnia się ten przymiot Bóstwa, który już Stary 
Testament, przy pomocy różnych pojęć i słów określał jako miłosierdzie, pisze papież 
Polak28. „Chrystus nadaje całej starotestamentowej tradycji miłosierdzia Bożego ostatecz-
ne znaczenie. Nie tylko mówi o nim i tłumaczy je poprzez porównania i przypowieści, 
ale nade wszystko sam je wciela i uosabia. Poniekąd On sam jest miłosierdziem”29.

Marek Pyc w swoim tekście Chrystologia, będącym opracowaniem zagadnienia 
miłosierdzia Bożego na potrzeby wspomnianej wcześniej publikacji polskiego Towa-
rzystwa Teologów Dogmatyków z perspektywy refleksji nad Osobą i dziełem Jezusa 
Chrystusa, zauważa: „Miłosierdzie Boga ujawnia się w niepowtarzalny sposób w ta-
jemnicy wcielenia, kiedy to odwieczne Słowo staje się ciałem, by zamieszkać pośród 

24  RH 9.

25  Tenże, Encyklika Dives in misericordia, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 
1996, s. 55-99.

26  DiM 1.

27  Por. M. Pyc, Chrystologia, w: K. Góźdź, K. Guzowski (red.), Dogmatyka w perspektywie Bożego 
Miłosierdzia, Lublin 2010 [odtąd skrót: Chrystologia], s. 104-106.

28  Por. DiM 2.

29  Tamże.
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nas (J 1, 14). Wcielenie jest znakiem miłosiernej miłości Ojca, który posyła na świat 
swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy (1 J 2, 2; 4, 10)”30. We wciele-
niu Syna Bożego mamy zatem do czynienia z chrystologiczną konkretyzacją owego 
wspaniałego przymiotu Boga, jakim jest miłosierdzie. To właśnie ono jest najlepszym 
uzasadnieniem faktu, że transcendentny, nieskończony Absolut staje się tak bliski 
ludzkości uwikłanej w grzech i słabość. Poprzez wydarzenie Wcielenia Bóg wchodzi 
w ludzkie dzieje, nadając im definitywnie nowy sens. Wcielenie staje się nieodwołal-
nym wprowadzeniem ludzkości i świata w orbitę ekonomii miłosierdzia; jest punktem 
wyjścia i fundamentem dokonanego w Chrystusie dzieła odkupienia31.

Od samego początku przebywanie wcielonego Syna Bożego pomiędzy ludźmi, 
Jego ziemskie życie, słowa i czyny są przeniknięte tajemnicą miłosierdzia. Zwraca na 
to uwagę przywołany przez Niego wobec mieszkańców rodzinnego Nazaretu tekst 
proroka Izajasza: „W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, 
aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, 
gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał 
Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” 
(Łk 4, 16b-19). Jest to, jak pisze Jan Paweł II, pierwsza mesjańska deklaracja Chrystusa, 
ujawniająca sens Jego misji wobec ludzi; szczególnie wobec krzywdzonych, uciskanych 
oraz grzeszników i realizowany w jej ramach program miłosierdzia32. W całym życiu 
i działalności Zbawiciela ludzie mogą dostrzec miłosierną miłość, której skutkiem staje 
się wykorzenienie zła z serc grzeszników i kierowanie ich ku życiu w łasce33.

Miłosierdzie, jako jeden z przymiotów boskiego Absolutu, a zatem ściśle związane 
z nadprzyrodzoną naturą Zbawiciela, zostaje zrealizowane w stopniu doskonałym 
również w Jego człowieczeństwie. Całym swoim życiem stanowi On doskonałą i kon-
kretną manifestację miłosiernej miłości Ojca, która w Nim tak przekonująco wkracza 
w historię. Jezus zatem nie tylko objaśnia sens miłosierdzia i dokonuje miłosiernych 
czynów, lecz je wciela i ucieleśnia34. „Jako wcielony Syn Boży jest doskonałym wciele-

30  M. Pyc, Chrystologia, s. 104.

31  Por. S. Nagy, Wynagrodzenie w tajemnicy Bożego miłosierdzia, w: tenże (red.), Jan Paweł II 
naucza, t. 4: Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarz, Lublin 1983, s. 156, cyt. za: M. 
Pyc, Chrystologia, s. 104.

32  DiM 3.

33  Por. S. Nagy, „Objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną postać i jedno 
imię. Nazywa się Jezus Chrystus” (Redemptor hominis nr 9), w: J. Krucina (red.), Miłość miłosierna, 
Wrocław 1985, s. 136-137, cyt. za M. Pyc, Chrystologia, s. 104-105.

34  Por. M. Pyc, Chrystologia, s. 105.

niem miłosiernej miłości Boga”35, ucieleśnieniem Bożego miłosierdzia, poniekąd sam 
jest miłosierdziem36.

Ks. Antoni Słomkowski zauważa: „W Chrystusie Jezusie zjawiła się łaska Boża na 
świecie. Zjawiła się dla człowieka i uchwytna, by się tak wyrazić, przez człowieka. W Nim 
okazał Bóg w sposób widzialny swą miłość i swe miłosierdzie. Ostatecznym bowiem 
motywem Wcielenia jest miłość Boża płynąca z woli Bożej. Wcielenie i Odkupienie jest 
niezrównanym przejawem miłości i miłosierdzia Bożego. Tylko w dobroci i miłości, 
i miłosierdziu Bożym możemy szukać najgłębszej racji Wcielenia i Odkupienia”37.

3. Działalność Jezusa i Jego orędzie o Bożym miłosierdziu

„Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary 
chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne 
i osiągnęło swój szczyt w Jezusie z Nazaretu”, pisze papież Franciszek w pierwszych 
słowach swojej bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Misericordiae 
vultus38. Nawiązując zaś do pełni objawienia Bożego miłosierdzia w słowach i czynach 
Zbawiciela zauważa: „Wpatrując się w Jezusa i w Jego miłosierne oblicze możemy do-
świadczyć miłości Trójcy Przenajświętszej. Misją, którą Jezus otrzymał od Ojca, było 
objawienie w pełni tajemnicy Bożej miłości. (…) Ta miłość stała się możliwa, widoczna 
i namacalna w całym życiu Jezusa. Jego osoba jest samą miłością, miłością dawaną 
darmo. Relacje Jezusa z osobami, które Go otaczają, cechuje coś jedynego w swoim 
rodzaju i niepowtarzalnego. Znaki, które czyni, przede wszystkim w stosunku do 
grzeszników, ubogich, odrzuconych, chorych i cierpiących, wyrażają miłosierdzie. 
Wszystko w Nim mówi o miłosierdziu. Nic w Nim nie jest wyzute ze współczucia”39.

Spojrzenie na działalność Jezusa, na Jego słowa i czyny pozwala nam stwierdzić, że 
miłosierdzie przenika całą Jego ziemską misję. Stanowi zasadniczą treść mesjańskiego 
orędzia oraz konstytutywną siłę Jego posłannictwa40. W ciągu całej swej publicznej 
działalności Chrystus ukazuje, na czym polega istota Bożego zmiłowania nad grzesz-
nym i słabym człowiekiem i światem.

35  DiM 8.

36  DiM 2.

37  A. Słomkowski, Miłosierdzie Boże we Wcieleniu i Odkupieniu, w: W. Granat (red.), Ewangelia 
miłosierdzia, Poznań-Warszawa 1970 [odtąd skrót: Miłosierdzie Boże], s. 83.

38  MV 1.

39  MV 8.

40  DiM 6.
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Jezus czyni miłosierdzie Boże jednym z zasadniczych tematów swego przepo-
wiadania41. Ono właśnie stanowi osnowę Jego nauki i proklamacji królestwa Bożego; 
ono jest motywem wiodącym ewangelicznego orędzia, któremu, obok natarczywego 
nawoływania do pokuty (Mk 1, 15; Mt 4, 17), towarzyszy właśnie orędzie o miłosier-
dziu. „Chrystus głosi dobrą nowinę o miłosierdziu Boga, który jest cierpliwy i gotowy 
do przebaczenia”42.

W ślad za pełną zmiłowania mesjańską deklaracją, odnotowaną na stronach 
Ewangelii przez św. Łukasza, o której już wyżej wspomnieliśmy (por. Łk 4, 18-19), 
idą przypowieści, najlepiej unaoczniające istotę miłosiernej miłości Boga. W nich 
tematyka miłosierdzia nabiera wyjątkowej głębi. Wystarczy przywołać przypowieść 
o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 30-37), czy też – dla kontrastu – o niemiłosiernym 
słudze (Mt 18, 23-35). Wystarczy mieć przed oczyma obraz dobrego pasterza, który 
szuka wytrwale zagubionej owcy (Mt 18, 12-14; Łk 15, 3-7), czy choćby tę niewiastę, 
która w poszukiwaniu zagubionej drachmy wymiata całe mieszkanie (Łk 15, 8-10)43.

Ewangelistą, który szczególnie wiele miejsca poświęcił tej tematyce w nauczaniu 
Jezusa, jest św. Łukasz. Jego dzieło zasłużyło sobie w pełni na nazwę „Ewangelii mi-
łosierdzia”44. Łukasz jasno i dokładnie formułuje przesłanie Jezusa w tej kwestii. Tam, 
gdzie Mateusz mówi o doskonałości Boga (Mt 5, 48), on wspomina o Bożym miłosier-
dziu (Łk 6, 36). Dla św. Łukasza to właśnie miłosierdzie najlepiej wyraża doskonałość 
Boskiej istoty. Bóg nie potępia, lecz przebacza, daje i obdarza miarą dobrą, utrzęsioną, 
obfitą, a nawet przepełnioną. Boże miłosierdzie jest niejako „nadproporcjonalne”; 
przekracza każdą miarę45.

Szczególnie wymowna pod tym względem staje się przypowieść o synu mar-
notrawnym (Łk 15, 11-32), która w istocie jest przypowieścią o miłosiernym ojcu, 
przyjmującym do domu dziecko, powracające z zawinionej życiowej poniewierki. 
Niezwykle przejrzyście została w niej wyrażona najgłębsza istota Bożego miłosierdzia. 
Bóg w obrazie ojca syna marnotrawnego jest Ojcem nieskończonego miłosierdzia, który 
kocha wierną i ofiarną miłością i jest wielkoduszny w przebaczaniu. Gdy grzeszny 
człowiek popada ze swej winy w kłopoty, nie zostaje przez Niego osądzony i słusznie 
skazany, lecz otrzymuje pomoc i ratunek. Ramiona Ojca są zawsze szeroko otwarte 
i gotowe do przyjęcia zagubionego grzesznika. W tym obrazie Jezus demonstruje głębię 
miłosiernego serca Boga, Jego czułość, stałą gotowość do wspaniałomyślnego przeba-

41  Por. DiM 3.

42  M. Pyc, Chrystologia, s. 107.

43  Por. DiM 3.

44  Por. tamże.

45  Por. W. Kasper, Miłosierdzie, s. 81.

czania i zdumiewającą, całkowicie bezinteresowną miłość. Tylko sam Bóg, który jest 
Miłością (1 J 4, 8.16), potrafi kochać w taki sposób, iż ujęty i zachwycony tym uczuciem 
człowiek, skłania się do powrotu z daleka i podjęcia na nowo synowskiej przyjaźni 
z Nim. Miłosierdzie Boże w przypowieści Jezusa o synu marnotrawnym posiada kształt 
miłości zdolnej wszystko przezwyciężyć, pochylać się nad każdą ludzką nędzą i dawać 
nadzieję na odzyskanie zagubionej godności dziecka Bożego w najbardziej zdawałoby 
się beznadziejnych przypadkach zagubienia i grzechu46.

Jezus nie tylko głosi przesłanie o miłosierdziu Ojca. Świadczy On o nim także całym 
swoim życiem. On przychodzi na ziemię w dużej mierze po to, aby czynić miłosierdzie. 
Uderzająca jest wrażliwość Jezusa, Jego litość i współczucie, wobec wszelakich przejawów 
ludzkiej nędzy i cierpienia, a także skuteczna pomoc, jaką okazywał potrzebującym47.

Zbawiciel zajmuje się chorymi i dręczonymi przez złe duchy. Ogarnia Go litość 
(σπλαγχνισθείϛ), kiedy spotyka trędowatego (Mk 1, 41) i kiedy staje wobec cierpienia 
matki, opłakującej jedynego syna (Łk 7, 13). Lituje się nad tłumem chorych (Mt 14, 
14), nad zgłodniałą rzeszą (Mt 15, 32) i kiedy widzi dwóch ślepców, błagających Go 
o zmiłowanie (Mt 20, 34). Lituje się nad tymi, którzy są jak owce pozbawione pasterza 
(Mk 6, 34), a nad grobem swego przyjaciela Łazarza jest głęboko wzruszony i płacze 
(J 11, 35.38). Okazywane przez Niego miłosierdzie nie polega tylko na fizycznym 
uzdrowieniu, ale często dotyczy wewnętrznej przemiany człowieka. W swojej mowie 
o Sądzie Ostatecznym Jezus identyfikuje się z ubogimi, głodującymi, prześladowanymi 
i dotkniętymi wszelkim rodzajem cierpienia (Mt 25, 31-46). Wciąż spotyka na swojej 
drodze ludzi, którzy wołają do Niego „Ulituj się nad nami” (Mt 9, 27; Mk 10, 47 i in.). 
Nawet wisząc na krzyżu nie tylko przebacza żałującemu za swoje czyny łotrowi, ale 
modli się za tych, którzy zadają Mu cierpienie i śmierć (Łk 23, 34.43)48.

Misję Jezusa Chrystusa znamionuje ponadto zdumiewająca solidarność z grzesz-
nikami i Jego postawa wobec ludzi wykluczonych lub wręcz usuniętych na społeczny 
margines. Już u zarania swej działalności Jezus wchodzi w rzeszę grzeszników, którzy 
przyjmując Janowy chrzest pokuty, wyznają swe winy49. „Nie przychodzi powołać spra-
wiedliwych, ale grzeszników (Mk 2, 13-17). Dlatego też zasiada do stołu z grzesznikami 
i celnikami (Łk 5, 30-32; Mt 2, 15-17), wybiera Lewiego na apostoła (Mt 9, 12). Podobne 
świadectwo solidarności dostrzegamy w spotkaniu Jezusa z paralitykiem (Mk 2, 1-12), 
nawróconą grzesznicą (Łk 7 36-50), Zacheuszem (Łk 19, 1-10), niewiastą pochwyconą 

46  Por. M. Pyc, Chrystologia, s. 108.

47  Por. tamże.

48  Por. W. Kasper, Miłosierdzie, s. 79.

49  Por. M. Pyc, Chrystologia, s. 109.
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na cudzołóstwie (J 8, 1-11) czy też dialogu z ukrzyżowanym łotrem (Łk 23, 34)”50.

Warto w końcu zwrócić uwagę, iż istotne znaczenie w misji głoszenia miłosiernej 
miłości Boga przez Chrystusa, ma także posiadana i sprawowana przez Niego władza 
odpuszczania grzechów. Jego posłannictwo jeszcze przed narodzeniem zostało opisane 
przez anioła w słowach: „On zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 21). Nic zatem 
dziwnego, że orędziu Jezusa o miłosierdziu i przebaczeniu ludziom win towarzyszą 
wielkoduszne gesty zmiłowania i odpuszczenia występków (Mk 2, 1-12; Łk 7, 36-50)51.

Jednym słowem – głoszeniu Ewangelii miłosierdzia towarzyszą miłosierne czyny 
Zbawiciela. Kulminacyjnym zaś aktem i najdoskonalszym objawieniem Bożego mi-
łosierdzia są bez wątpienia wydarzenia misterium paschalnego.

4. Pascha Jezusa Chrystusa – miłosierdzie Boże objawione 
w krzyżu i zmartwychwstaniu Zbawiciela

Misterium paschalne stanowi szczytowy punkt objawienia i urzeczywistnienia 
Bożego zmiłowania nad ludzkością i światem, które jedynie jest zdolne usprawiedliwić 
człowieka i przywrócić sprawiedliwość w znaczeniu owego zbawczego ładu, jaki Bóg 
od początku zamierzył w człowieku, a przez człowieka w świecie. Męka i śmierć na 
krzyżu Zbawiciela obarczonego grzechem świata, a następnie Jego zmartwychwsta-
nie, owocujące wylaniem Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, jest centralną 
tajemnicą, w której miłosierdzie Boże objawione w Chrystusie osiąga swoje nieprze-
wyższalne apogeum52.

4.1. Krzyż Chrystusa – kulminacyjny akt i najdoskonalsze 
objawienie miłosierdzia

Męka i śmierć krzyżowa Chrystusa harmonizują dogłębnie z całością Jego życia 
i posłannictwa, bez reszty poświęconego wypełnieniu woli Ojca oraz objawieniu Jego 
miłosiernej miłości względem grzesznego i zagubionego człowieka i świata. „Posłuszna 
śmierć – to istotny i ostatni wszystko przewyższający (...) punkt kulminacyjny całego 
działania Jezusa. Zbawczy sens Jezusa nie zostaje przez to w sposób ekskluzywny 

50  Tamże.

51  Por. tamże.

52  Por. DiM 7.

ograniczony do Jego śmierci, lecz znajduje w niej swoją końcową jednoznaczność 
i ostateczność” – pisze Walter Kasper w swoim doniosłym dziele chrystologicznym 
Jezus Chrystus53.

Dzieło odkupieńcze Chrystusa postrzegano w teologii na przestrzeni wieków 
wielorako: jako wyraz posłuszeństwa Zbawiciela wobec Ojca, jako dzieło pojednania 
z Bogiem, czy też jako zadośćuczynienie. Przedstawienie go z perspektywy miłosierdzia 
Bożego, jako najwyższego wyrazu i dowodu miłości Stwórcy do swego stworzenia, 
wszystkie wyżej wymieniony aspekty łączy i niejako zwieńcza.

Na niezgłębioną miłość Boga, która leży u podstaw krzyża Chrystusa i Jego odku-
pieńczej Ofiary wskazuje Apostoł miłości Bożej św. Jan w swojej Ewangelii: „Tak bowiem 
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, 
aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 16-17), łącząc 
następnie wymaganie wzajemnej miłości z przykładem miłosierdzia ukazanym nam 
w Chrystusie przez Ojca: „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest 
z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna 
Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna 
swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia 
się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna 
swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4, 7-10).

Ten sposób postrzegania ofiary krzyża znajduje swoje potwierdzenie w nauce 
Apostoła narodów. Św. Paweł pisze: „Chrystus umiłował mnie i samego siebie wydał 
za mnie” (Ga 2, 20). Jezus Chrystus „wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od 
wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność” (Tt 2, 13-14). I na innym 
miejscu: „Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą 
miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na 
wdzięczną wonność Bogu” (Ef 5, 1-2)54.

Męka i śmierć Chrystusa na krzyżu są kulminacyjnym momentem objawienia 
najgłębszego sensu miłosierdzia Boga. W samym centrum wydarzeń pozostaje zawsze 
krzyż, w którym ujawnia się radykalizm Bożej miłości w konfrontacji z grzechem 
i śmiercią, stanowiącymi sam korzeń zła w dziejach człowieka i świata55. „Miłosierna 
miłość wcielonego Boga na krzyżu staje się wyjątkowo czytelna dla człowieka i trafnie 
do niego przemawia w swoim konkretnym i dramatycznym kształcie męki i cierpienia. 

53  Por. W. Kasper, Jezus Chrystus, tłum. B. Białecki, Warszawa 1983, s. 122.

54  Por. A. Słomkowski, Miłosierdzie Boże, s. 87-92.

55  Por. DiM 8.
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Właśnie w męce i śmierci Chrystusa ma miejsce szczególna epifania miłosiernej mi-
łości Ojca, a więc miłości przebaczającej, wiernej, łaskawej i zdolnej do największych 
ofiar”56. W godzinie śmierci Jezusa na krzyżu miłosierne serce Boga zostaje otwarte na 
oścież, stanowiąc namacalny dowód, że owo miłosierdzie ogarnia wszystkich, nawet 
największych grzeszników. W tajemnicy krzyża Chrystusowego wyraźnie odsłania się 
w historii głębia miłosierdzia, to znaczy głębia tej miłości, która dla ocalenia uwikłanego 
w grzech człowieka nie cofa się nawet przed największą ofiarą57.

Krzyż Zbawiciela i objawiona w nim miłosierna miłość Boga posiada jeszcze wymiar 
głęboko „humanistyczny”, wskazujący na głęboki wymiar zjednoczenia i „solidarności” 
Stwórcy ze swoim stworzeniem w tajemnicy cierpienia. Wskazuje na niego kardynał 
Walter Kasper, pisząc o zachodzącej w życiu każdego z nas (szczególnie ludzi wierzących), 
nieuchronnej konfrontacji wiary w pełnego miłości Boga dziejów i człowieka z aż nadto 
wyraźnym doświadczeniem cierpienia, grozy, nieludzkiego wyzysku i represji, poczu-
cia winy i strachu, wreszcie choroby i śmierci58. Wszystkie te dziejowe doświadczenia 
głęboko niesprawiedliwego i niezasłużonego cierpienia, stanowią dla większości ludzi 
znacznie silniejszy argument przeciwko wierze w Boga od wszelkiej maści teoretyczno-
filozoficznych rozważań, czy empiryczno-materialistycznych „dowodów”, od wszelkiej 
krytyki religii lub ideologii59. Problematykę ludzkiego cierpienia i zagadnienie Boga 
należy zatem, pisze Kasper, rozważać w ścisłym wzajemnym odniesieniu, a krzyż 
Chrystusa niesie nam w tym kontekście jednoznaczną, choć niełatwą odpowiedź60.

W nawiązaniu do greckiego pojęcia absolutnej niezmienności, a zatem niecierpię-
tliwości i swoistej beznamiętności (gr. ἀπάθεια) Boga, doszło w myśli chrześcijańskiej 
do zgubnego w skutkach przesunięcia akcentów od eschatologiczno-historycznego 
sposobu pojmowania i wyrażania się Pisma św., na rzecz metafizycznego myślenia 
w kategoriach bytu i istoty, tak w przepowiadaniu Kościoła, jak i w jego teologii, pisze 
niemiecki kardynał61. 

W odpowiedzi na to w sercach ludzkich zrodziło się pytanie – czy Bóg, który nie 
może cierpieć, może nam współczuć i pomóc nam w naszym cierpieniu? Czy jest On 

56  M. Pyc, Chrystologia, s. 111.

57  Por. tamże.

58  Por. W. Kasper, Gottes Gegenwart in Jesus Christus. Vorüberlegungen zu einer weisheitlichen 
Christologie w: S. Wiedenhofer (red.), Weisheit Gottes – Weisheit der Welt. Festschrift für J. Kardinal 
Ratzinger, St. Ottilien 1987 [odtąd skrót: Gottes Gegenwart], s. 324.

59  Por. tamże.
60  Por. tamże; tenże: Bóg Jezusa Chrystusa, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 1996 [odtąd skrót: Bóg Jezusa], 
s. 203.

61  Por. tenże, Bóg Jezusa, s. 231, 238-241.

jeszcze Bogiem człowieka i historii? Czy jest On jeszcze Bogiem miłosierdzia, który 
objawił się człowiekowi przez Wcielenie i krzyż Jezusa Chrystusa?62. Bóg jako Absolut, 
w całej swej niezmienności, która uniemożliwia Mu naprawdę wkroczyć w zmienność 
i wielorakie uwarunkowania historii; Bóg, jako Byt absolutny, który w swej nieporuszo-
nej błogości króluje ponad okropnościami dziejów63; Bóg wszechmogący, który widzi 
zło i cierpienie, dopuszcza go, ale nic nie czyni, aby ten stan odmienić, byłby w gruncie 
rzeczy dla człowieka (szczególnie współczesnego) absolutnie nie do przyjęcia64.

Tymczasem krzyż Jezusa Chrystusa stanowi najlepszą odpowiedź w tej palącej kwe-
stii, twierdzi Kasper. Rozważając owo zagadnienie w nawiązaniu do filozofii i teologii 
historii Friedricha Wilhelma Josepha von Schellinga (†1854), jednego z trzech głównych 
przedstawicieli klasycznego idealizmu niemieckiego, niemiecki kardynał wskazuje 
na fakt, że to właśnie chrześcijaństwo odrzuciło koncepcję Boga filozofii greckiej, 
pojmując rzeczywistość stworzoną nie tyle w kategoriach substancji, formy, istnienia 
i istoty, co raczej pod kątem miłości, wolności i ich konkretnej praktyki65. W Jezusie 
Chrystusie Boże Objawienie realizuje się zatem nie tyle jako komunikacja odwiecznego 
i niezmąconego niczym spokoju i piękna Absolutu, lecz raczej w odrzuceniu wszelkich 
schematów dotychczasowego pojmowania Boga. Ofiarniczy czyn męki i śmierci staje się 
w Chrystusie i przez Chrystusa prawdziwą manifestacją boskości, a krzyż Zbawiciela 
postrzegamy w tej perspektywie jako cud miłości Boga do człowieka66. To stwierdzenie 
niesie ze sobą określone konsekwencje, które możemy ująć w dwu płaszczyznach67:

1. Na krzyżu Wcielenie i objawienie się Boga człowiekowi osiąga swój właściwy, 
ostateczny sens. Dlatego całe wydarzenie Chrystusa i Jego orędzie musi być pojmowane 
właśnie przez krzyż. Na krzyżu spełnia się ofiara samowyniszczającej się miłości Boga 
w osta tecznej radykalności. Krzyż jest tym, co ostateczne, co dla Boga w Jego obdarowu-
jącej człowieka i całe stworzenie miłości i miłosierdziu do granic możliwe. Krzyż jest id 
quo maius cogitari nequit (św. Anzelm z Canterbury) – jest właściwą i nieprzewyższalną 

„samodefinicją” Boga. Jeśli więc miłosierny Bóg objawia się człowiekowi w Chrystusie, 
jako absolutna i obdarowująca nas miłość, i jeśli Chrystus (a zaświadcza o tym Pismo 
św.) jest fundamentem i ostatecznym odniesieniem całej rzeczywistości, to fakt ten 
oznacza, że to właśnie samoofiarująca się miłość jest najdonioślejszym sensem świata, 

62  Por. tamże, s. 232.

63  Por. tenże, Gott in der Geschichte, w: N. Kutschki (red.), Gott heute: 15 Beiträge zur Gottesfrage, 
Mainz-München 1967, s. 148.

64  Por. tenże, Unsere Gottesbeziehung angesichts der sich wandelnden Gottesvorstellung, w: W. Kasper, 
Glaube und Geschichte, Mainz 1970, s. 110.

65  Por. tenże, Gottes Gegenwart, s. 325.

66  Tamże.

67  Por. tamże, 244-247.
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człowieka i dziejów. Miłość jawi się w tej perspektywie jako najgłębszy sens istnienia68.

2. Cierpiący Bóg, który objawia się w osobie Zbawiciela, jest zarazem osta teczną odpo-
wiedzią na problem teodycei. Problem ten – bez uwzględnienia krzyża Jezusa Chrystusa 

– pozostaje tak dla teizmu, jak i dla ateizmu kwestią palącą i nierozstrzygniętą. Jeśli 
natomiast sam Bóg „cierpi”, cierpienie nie jest już więcej zarzutem przeciwko Niemu. 
Cierpienie Boga, które wypływa z Jego dobrowol ności, pokonuje losowość cierpienia, 
które dotyka nas z zewnątrz, obco i niezrozumiale. „W ten sposób wszechmoc Bożej 
miłości uchyla bezsil ność cierpienia. Tym samym cierpienie nie jest unicestwione, 
ale z pew nością od wewnątrz przemienione – przemienione w nadzieję. Kenoza 
i cierpienie nie są już teraz ostatnim słowem, lecz wywyższenie i przemie nienie. Tak 
chrystologia kenosis raz jeszcze wskazuje ponad siebie na wielkanocną chrystologię 
wywyższenia i przemienienia. Pozostaje ona w ścisłym kontekście z pneumatologią. 
Bowiem chrystologiczne przemie nienie i opromienienie świata jest według Pisma św. 
dziełem Ducha Świętego. Ponieważ jest On według teologicznej tradycji pogodzeniem 
różnicy pomiędzy miłującym i miłowanym, pomiędzy Ojcem i Synem, jest także mocą 
eschatologicznego przemienienia i pojednania świata”69.

W męce i śmierci krzyżowej Chrystusa ujawnia się także Boży zamysł niedościgłej 
harmonii miłosierdzia i sprawiedliwości. Misterium miłosierdzia Boga podlega bo-
wiem koniecznej konfrontacji ze sprawiedliwością, słusznie domagającą się naprawy 
i przywrócenia naruszonego przez grzech i nieposłuszeństwo człowieka porządku. Jako 
twórca i stróż owego porządku, Bóg znajduje wyjście z niemożliwego – wydawałoby 
się – do przezwyciężenia dylematu, przyznając priorytet miłości, a tym samym sank-
cjonując prawo miłosierdzia, nie pomijając przy tym sprawiedliwości. Sprawiedliwość 
zostaje bez reszty przeniknięta miłosierną miłością sprawiając, że jej daniną staje się 
Boży Syn. Bóg sam przywraca naruszony ład i porządek poprzez ofiarę krzyża, w której 
współistotny Ojcu Syn oddaje Mu pełną sprawiedliwość, będąc zarazem radykalną 
demonstracją nieskończonej otchłani Bożego miłosierdzia. W męce i śmierci Chrystusa, 
w geście miłosierdzia Ojca, który własnego Syna nie oszczędził, ale dla nas uczynił 
Go grzechem, aby następnie chwalebnie uwielbionego ukazać naszym oczom, jako 
Pana całej rzeczywistości i antycypację eschatologicznego spełnienia losu człowieka 
i świata, znajduje swój wyraz absolutna sprawiedliwość, gdyż misterium paschalne 
Zbawiciela zostało dokonane dla nas i dla naszego zbawienia70. Tak pisze o tym Jan 
Paweł II: „Jest to wręcz jakiś «nadmiar» sprawiedliwości, gdyż grzechy człowieka zostają 

68  Por. tenże, Neuansätze gegenwärtiger Christologie, w: W. Kasper (red.), Christologische 
Schwerpunkte, Düsseldorf 1980, s. 34; por. tenże, Offenbarung und Geheimnis, w: W. Kasper, 
Theologie und Kirche, Mainz 1987, s. 147.

69  Tenże, Bóg Jezusa, s. 247.

70  M. Pyc, Chrystologia, s. 113.

«wyrównane» ofiarą Boga-Człowieka. Jednakże ta sprawiedliwość, która prawdziwie 
jest sprawiedliwością «na miarę» Boga, całkowicie rodzi się z miłości: z miłości Ojca 
i Syna, i całkowicie owocuje w miłości. Właśnie dlatego owa sprawiedliwość Boża 
objawiona w krzyżu Chrystusa jest «na miarę Boga», że rodzi się z miłości i w miłości 
dopełnia się, rodząc owoce zbawienia”71.

Reasumując, można powtórzyć za kardynałem Walterem Kasperem: Jeśli Bóg 
w Jezusie Chrystusie i Jego krzyżu w eschatologiczno-ostateczny sposób objawił siebie, 
a zarazem swą najgłębszą istotę i tajemnicę, jako samoofiarującą się miłosierną miłość, 
to „trzeba nam definicję Boga, którą podaje Anzelm z Canterbury wraz z Schellingiem 
odnieść do krzyża: Krzyż Chrystusa jest tym, ponad co nic większego nie może zostać 
pomyślane. Jest to jedyna możliwa definicja Boga i człowieka“72.

4.2. Wskrzeszenie Jezusa jako triumf Bożego miłosierdzia

Znakiem wieńczącym całokształt objawienia Bożego miłosierdzia w Jezusie Chry-
stusie pozostaje bez wątpienia Jego zmartwychwstanie. Krwawa ofiara Zbawiciela 
złożona za grzechy świata staje się niezbędnym warunkiem wskrzeszenia i chwaleb-
nego uwielbienia Jezusa. Razem wieńczą dzieło, które Bóg od wieków przewidział dla 
odkupienia ludzkości i dla przywrócenia jej życia73.

Papież Jan Paweł II tak o tym pisze: „W swoim zmartwychwstaniu Chrystus objawił 
Boga miłości miłosiernej właśnie przez to, że jako drogę do zmartwychwstania przyjął 
krzyż”74. I dalej: „Oto Syn Człowieczy, który w swoim zmartwychwstaniu w sposób 
radykalny doznał na sobie miłosierdzia: owej miłości Ojca, która jest potężniejsza niż 
śmierć. I zarazem ten sam Chrystus, Syn Boży, który u kresu – a poniekąd już poza 
kresem – swego mesjańskiego posłannictwa okazuje siebie jako źródło niewyczerpal-
ne miłosierdzia: tej samej miłości, która w dalszej perspektywie dziejów zbawienia 
w Kościele ma się potwierdzać stale jako potężniejsza niż grzech. Chrystus paschalny: 
definitywne wcielenie miłosierdzia”75.

Jezus zmartwychwstały pozostanie na zawsze niewyczerpanym źródłem Bożego 
miłosierdzia, czyli miłości wiernej, zawsze obecnej, współczującej i podającej rękę czło-
wiekowi w każdym zagrożeniu czy grzechu i słabości, w naszym świecie, tak bardzo 

71  DiM 7.

72  W. Kasper, Geheimnis Mensch, Mainz 1973, s. 22.

73  Por. A. Słomkowski, Miłosierdzie Boże, s. 96.

74  DiM 8.

75  Tamże, zob. także DiM 15.
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narażonym na zło. Wskrzeszenie Zbawiciela stanowi równocześnie znak zapowiadający 
„niebo nowe i ziemię nową” (Ap 21, 1). W tym eschatologicznym spełnieniu końca 
czasów miłosierdzie Boże objawi się jako miłość ostatecznie zwycięska76.

Osoba ludzka realizuje się w pełni w relacji do innych osób, w relacji, która wy-
pełnia się dopiero w miłości, będącej wolnym aktem człowieka. Pełnię takiej wolności 
w miłości osiąga jednak  dopiero wtedy, gdy napotka na swej drodze inną miłość. Tylko 
wtedy, gdy człowiek czuje się w pełni akceptowany i kochany, wyzwala się od lęku ku 
pełni istnienia. Tym niemniej w swojej historii życia i w napotykanym na niej drugim 
człowieku, osoba ludzka doświadcza nieustannie braków oraz ograniczoności miłości 
i bezwarunkowej akceptacji, za którymi tęskni. Stąd zbawienie i absolutne spełnienie 
ludzkiego losu i ludzkich pragnień, jest w konsekwencji możliwe tylko tam, gdzie 
osoba zetknie się z bezwarunkową akceptacją, z absolutną miłością, która okaże się 
silniejsza niż ludzkie słabości i ograniczenia, z miłością, która potrafi być silniejsza 
także od śmierci77.

Taka właśnie sytuacja ma miejsce w wydarzeniu Jezusa Chrystusa, szczególnie 
zaś w misterium Jego zmartwychwstania. Syn Boży, który sam w swoim odniesieniu 
do Ojca doświadcza jedynego w swoim rodzaju, absolutnego i ostatecznego związku 
miłości i akceptacji, przez Ducha Świętego udziela tego daru wszystkim, którzy się ku 
Niemu zwracają. W ten sposób Jezus Chrystus ukazuje nam w pełni i ostatecznie, kim 
jest i do czego powołany jest człowiek, a zarazem objawia ostateczno-eschatologiczną 
prawdę o Bogu, który jest absolutną i bezgranicznie obdarowującą miłosierną miłością78.

5. Kult Serca Jezusowego aktem uwielbienia i zaufania 
Bożemu miłosierdziu

Miłosierdzie Boże przenika nie tylko historyczne wydarzenie i zbawczą działalność 
Jezusa Chrystusa. Znajduje ono swoją kontynuację w Jego obecności pośród swego 
ludu. Jako zmartwychwstały i uwielbiony Pan, zasiadający po prawicy Ojca, jest On 
w mocy i łasce Ducha Świętego także obecny w tajemnicy Kościoła79. Skoro zaś „mi-
łosierdzie Boże łączymy ze wszystkimi dziełami odkupienia, te zaś otaczamy kultem 
w związku z postacią Chrystusa, a więc [jak najbardziej] wskazany jest kult Zbawiciela 

76  Por. M. Pyc, Chrystologia, s. 113.

77  Por. W. Kasper, Neuansätze gegenwärtiger Christologie, w: tenże (red.), Christologische 
Schwerpunkte, Düsseldorf 1980, s. 33.

78  Por. tamże.
79  Por. M. Pyc, Chrystologia, s. 114.

miłosiernego”, pisze Sługa Boży ks. Wincenty Granat80.

Wprawdzie w Kościele na różne sposoby od lat praktykowane jest dziękczynienie 
i uwielbienie wobec Bożego miłosierdzia objawionego w Chrystusie, a jednym z naj-
bardziej charakterystycznych pozostaje oficjalny i prywatny kult Serca Jezusowego, 
to jednak papież Pius XII w swej encyklice poświęconej kultowi Najświętszego Serca 
Jezusa Haurietis aquas (1956)81 zauważa ze smutkiem: „Chociaż Kościół zawsze bardzo 
wysoko cenił i ceni kult Najświętszego Serca Jezusa i usilnie stara się rozwijać ten kult 
wśród narodów chrześcijańskich i wszelkimi sposobami bronić przeciw napaściom 
naturalizmu i sentymentalizmu, to ubolewać trzeba nad tym, że i w dawnych i w obec-
nych czasach kult tak znakomity nie wszędzie był należycie ceniony przez niektórych 
chrześcijan, czasem nawet przez takich, którzy uważają siebie za katolików dążących 
do świętości”.

Nie jest naszym zamiarem liturgiczne i wyczerpujące odniesienie się do tego 
zagadnienia. Pozostaniemy przy kończących niniejszy tekst refleksjach typu histo-
ryczno-dogmatycznego.

Kult Serca Jezusowego ma niewątpliwie korzenie biblijne. Można je dostrzec już 
w zapowiedzi proroka Zachariasza: „Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem 
wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad 
nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pier-
worodnym” (Za 12, 10). Tekst prorocki znalazł swe potwierdzenie i wypełnienie 
w orędziu Nowego Testamentu na kartach Ewangelii św. Jana: „Będą patrzeć na Tego, 
którego przebili” (J 19, 37). W tej przepowiedni przebite Serce Jezusa symbolizuje 
człowieczeństwo Zbawiciela, wydane za nas na śmierć. Wpatrując się w to przebite 
Serce, możemy dostrzec objawioną w nim miłość Boga, która stała się człowiekiem, 
więcej nawet – Odkupicielem człowieka. Św. Bonawentura formułuje ten temat pięk-
ną refleksję: „byśmy przez ranę widoczną ujrzeli ranę miłości niewidzialnej” (per 
vulnus visible vulnus amoris invisibilis vedeamus)82. W Sercu Jezusa dostrzegamy, że 
sam najdoskonalszy i niezmienny w swej istocie Bóg ma serce (cor) dla nas, ubogich 
(miseri) – w szerokim tego słowa znaczeniu – a zatem jest semper misericors, czyli 
zawsze miłosierny. Serce Jezusa pozostaje zatem symbolem miłości Bożej, która stała 

80  W. Granat, Kult Boga miłosiernego przez Chrystusa i w Chrystusie, w: tenże (red.), Ewangelia 
miłosierdzia, Poznań-Warszawa 1970, s. 389.

81  Pius XII, O czci najsłodszego Serca Jezusowego: encyklika „Haurietis aquas in gaudio”, Londyn 1956, 
[online] http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/haurietis_aquas_15051955.
html [dostęp 2015-10-09].

82  Por. W. Kasper, Miłosierdzie, s. 128.
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się człowiekiem w Jezusie Chrystusie83.

Nauka Kościoła utrzymuje od początku, że Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem 
i prawdziwym człowiekiem. Już Sobór Efeski (431), a po nim również II Sobór Konstan-
tynopolitański (553) orzekły, że w Jezusie Chrystusie Bóstwu i człowieczeństwu należy 
się nierozdzielna adoracja, tak, że uwielbienie Bóstwa jest nierozerwalnie związane 
z człowieczeństwem (BF VI, 3-4. 20). Dlatego również Sercu Jezusa, jako konstytu-
tywnej części i symbolicznemu centrum człowieczeństwa Zbawiciela, należy oddawać 
kult uwielbienia (cultus latriae), na co szczególną uwagę zwrócił Pius XII. W świetle 
dogmatycznej chrystologii wczesnych soborów Serce Jezusa, cierpiące dla nas i dla 
naszego zbawienia, należy pojmować jako cierpienie Boże. W sercu wcielonego Syna 
Bożego bije, kocha i cierpi serce Boga.

Średniowieczne mistyczki, ale także Mistrz Eckhart, Jan Tauler i Henryk Suzo 
ugruntowali i rozwinęli pobożność do Serca Jezusa w kierunku formy, jaką znamy 
obecnie84. W czasach nowożytnych zyskała ona na popularności za sprawą wizji św. 
Małgorzaty Marii Alacoque w Paray-le-Monial. Orędzie tych objawień wpisuje się 
wiernie w intuicję pastoralną całego Kościoła, który w nabożeństwie do Serca Jezuso-
wego dostrzega odpowiedź wiary i miłości na manifestację miłosiernej miłości Boga 
ku ludziom i sam pragnie rozbudzić w sercach ludzkich wdzięczną miłość ku Bogu 
poprzez tę formę kultu. Chrystus w swoim orędziu skierowanym do św. Małgorza-
ty nadał nabożeństwu do Swego Serca kierunek wybitnie ekspiacyjny: ma nas ono 
uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz 
do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce85.

83  Por. tamże.

84  Por. tamże, s. 128-130.

85  Św. Małgorzata Maria Alacoque była mniszką w klasztorze Paray-le-Monial we francuskiej 
Burgundii. Na początku roku 1674 miało miejsce objawienie, w którym Pan Jezus objawił Małgorzacie 
swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka Jego czcicielom. „To nabożeństwo – 
pisze św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem 
w ostatnich czasach”. Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał także czci wizerunków swojego 
Serca. W kolejnym z objawień, w roku 1674, Chrystus pojawiający się jako „jaśniejący chwałą, ze 
stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce”, wskazując na swoje Serce zażądał, aby w zamian 
za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze 
pobożne zechciały temuż Sercu wynagradzać. Chodziło o adorację Najświętszego Sakramentu w du-
chu wynagrodzenia w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca (tzw. „godzina święta”) oraz 
aby Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca była ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu 
Sercu za grzechy i oziębłość ludzką. Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 
roku, nastąpiło ostatnie wielkie objawienie, w którym Chrystus wyraził pragnienie, aby pierwszy 
piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Jego Serca i na 
wynagrodzenie Mu przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich przez niewdzięczność 
ludzką doznaje. W zamian za to obiecał, że Jego Serce wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy 
w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia.

Następnym krokiem było stopniowe wprowadzanie uroczystości Serca Jezusa do 
kalendarium liturgicznego i życia wiary Kościoła. „Papieże Leon XIII, Pius XI, Pius 
XII, Jan Paweł II i wreszcie Benedykt XVI nieustannie popierali kult Serca Jezusowego. 
Kolejny impuls ku temu dały dzienniki polskiej mistyczki, siostry Faustyny Kowalskiej. 
Dla niej miłosierdzie jest największym i najwyższym z przymiotów Boga oraz Bożą 
doskonałością w czystej formie. Jan Paweł II, zważywszy na okropne doświadczenia 
XX stulecia, uznał to przesłanie jako istotne dla wieku XXI”86.

Zakończmy nasze wywody słowami przytaczanej już wyżej encykliki papieża 
Piusa XII Haurietis aquas poświęconej kultowi Najświętszego Serca Jezusa: „Chrystus 
umiłował Kościół (…). Z Jego Serca stale płyną modlitwy ku Bogu za nami i nigdy 
nie ustają. Jak niegdyś «za życia swego w ciele», tak teraz jako triumfator w niebie, 
z niemniejszą skutecznością wstawia się za nami do Ojca, «który tak umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzonego dał, by wszelki, który wierzy weń, nie zginął, ale miał 
życie wieczne». Temu Ojcu przedstawia serce swoje żywe, zranione, większą jeszcze 
płonące miłością, niż gdy bić przestawało zranione włócznią żołnierza Rzymskiego: 
«I dlatego zranione jest (Serce Twoje), byśmy przez ranę widzialną zobaczyli ranę nie-
widzialną miłości». Nie ulega więc wątpliwości, że Ojciec niebieski, który własnego 
Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, gdy Go taki Obrońca będzie prosił 
i taką modlitwą usilną, przebaczy nam i zawsze będzie obfite wylewał strumienie łask 
Bożych na wszystkich ludzi”.

Nawiązując zaś do stałości miłosierdzia i łaski Bożej objawionej w Chrystusie – 
Odkupicielu człowieka – oraz darów Ducha Świętego, będących szczególnym znakiem 
szczodrobliwej miłości Zbawiciela, papież wplata w swój wywód słowa Apostoła naro-
dów: „Bo jestem pewien, że ani śmierć ani życie, ani aniołowie, ani potęgi, ani rzeczy 
teraźniejsze, ani przyszłe, ani co wysokie, ani co głębokie, ani żadne stworzenie nie 
zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” 
(Rz 8, 38-39).

86  W. Kasper, Miłosierdzie, s. 130.
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P rzeżywany Rok Miłosierdzia jest okazją, by jeszcze lepiej zrozumieć szczególny 
przymiot Boga, jakim jest Jego nieskończone miłosierdzie. Jest to również czas, 
by na nowo odkrywać, jak bardzo potrzebna i aktualna jest postawa miłosier-

dzia w naszym codziennym życiu. Najlepszym ku temu sposobem jest rozważanie 
Słowa Bożego, którego centrum stanowią cztery Ewangelie opisujące życie, nauczanie 
i działalność Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla nas i dla 
naszego zbawienia. 

W niniejszym opracowaniu pochylimy się nad wybranymi fragmentami Ewangelii 
według św. Łukasza, nazywanego „Ewangelistą miłosierdzia”. Włoski poeta Dante 
Alighieri nazywa go „scribamansuetudinis Cristi”, czyli „pisarzem opisującym łagod-
ność Chrystusa”. Wszyscy znamy takie przypowieści o miłosierdziu Bożym opisane na 
kartach trzeciej Ewangelii, jak: przypowieść o zagubionej owcy, zagubionej drachmie 
czy o miłosiernym ojcu (tradycyjnie nazywana przypowieścią o synu marnotrawnym). 

Spróbujmy zatem pochylić się nad tym, w jaki sposób Jezus objawia miłosierdzie 
Boga. Możemy wskazać trzy wymiary w życiu Jezusa, poprzez które ukazuje nam piękno 
Bożego miłosierdzia: przebaczenie grzechów, wrażliwość wobec osób cierpiących oraz 
przywracanie godności osobom z tzw. marginesu społecznego.
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1. Kobieta grzeszna i miłość, która przebacza (Łk 7,36-50)

Naszą refleksję rozpoczniemy od sceny opisanej w rozdziale 7 trzeciej Ewangelii. 
Posłuchajmy tego tekstu(prowadzący lub ktoś z uczestników spotkania odczytuje tekst 
Łk 7,36-50).

Zwróćmy uwagę, że tekst ten ukazuje nam trzy postawy wobec grzechu: najpierw 
mamy postawę samej grzesznej kobiety, następnie faryzeusza i wreszcie Jezusa.

1. 1. Postawa grzesznej kobiety

Postawa grzesznej kobiety jest opisana na samym początku opowiadania (wiersze 
37-38). Gesty, które wykonuje kobieta, wyrażają w sposób nierozdzielny dwa uczucia: 
ból oraz miłość. Kobieta opłakuje swój ból, ale nie pozostaje zamknięta sama w sobie. 
Cała jest skupiona na Jezusie, interesuje się tylko i wyłącznie Mistrzem: przynosi 
drogocenny olejek alabastrowy, aby uczcić Jezusa i wyrazić Mu swoją miłość. Swoją 
osobą zwraca się do Jezusa i jednoczy się z Nim. 

Możemy dostrzec ponadto, że również jej grzechy służą po to, by przyszła do 
Mistrza (być może służą jej bardziej niż jakakolwiek inna rzecz). Po ludzku jest to 
wręcz paradoksalne! Ból z powodu grzechów pobudza ją, by przyjść do Jezusa mając 
jednocześnie pewność, że zostanie przez Niego uwolniona. Popatrzmy również, że 
kobieta nie przejawia jakiejkolwiek troski o samą siebie, żadnej miłości własnej; nie 
martwi się o to, co pomyślą wszyscy obecni w domu faryzeusza Szymona, nie pozwala, 
by zatrzymał ją strach przed tym, że może zostać zlekceważona i odrzucona. Myśli 
tylko o Jezusie, o swoim Zbawicielu! Jest to doprawdy cudowny przykład dla każdego 
z nas: tak właśnie powinniśmy przychodzić do Chrystusa, nie pozwalając, by nas 
cokolwiek zatrzymało i nie myśląc o nas samych!

1. 2. Postawa faryzeusza

Zachowanie kobiety wywołuje reakcję gospodarza przyjęcia (w. 39). Przyjmuje on 
postawę sędziego: osądza zarówno Jezusa, jak i kobietę. Potępia ją bez jakiejkolwiek 
litości stwierdzając, że jest grzesznicą.

W opinii faryzeusza możemy wyróżnić dwa aspekty. Po pierwsze widzi kobietę 
w jej grzechu, a po drugie oddziela samego siebie od tej – jego zdaniem – godnej 
pogardy kobiety. Zwróćmy uwagę, że kiedy oceniamy innych ludzi, mają miejsce te 
właśnie dwie postawy. Potępiać innych oznacza najpierw sankcjonować sytuację, którą 

rozumie się jako definitywną; sąd przecież określa i ustala rzeczy w jakimś stanie. 
Faryzeusz zamyka kobietę w sytuacji jej grzeszności i nie pozwala, aby z niej wyszła: 
jest grzesznicą i koniec! Jej los jest definitywnie określony; faryzeusza nie interesuje 
nowe postępowanie, jakie wyraża kobieta poprzez opisaną wyżej zaskakującą inicja-
tywę wyrażoną pod adresem Jezusa. Myślenie faryzeusza Szymona można wyrazić 
słowami: „To dla mnie nic nie zmienia. Ona jest grzesznicą i koniec!”.

Oczywiście, potępiając kobietę, faryzeusz oddziela się od niej, gardzi nią, nie chce 
mieć nic wspólnego, co więcej: śpieszy się, aby utworzyć między nimi dwojga barierę 
segregacji moralnej. Kobieta należy do kategorii grzesznic, a faryzeusz domyślnie stawia 
samego siebie w innej grupie, tzn. sprawiedliwych. Jak pokazują nam inne fragmenty 
Ewangelii faryzeusz to ten, kto uważa się za sprawiedliwego. W ten sposób – oddzie-
lając się od kategorii grzeszników –uważa, że umacnia własne cnoty. Taki świat jest 
podzielony w bardzo jasny sposób: z jednej strony grzesznicy, a z drugiej sprawiedliwi. 

W rzeczywistości, oddzielając się od grzeszników, faryzeusz oddziela samego siebie 
od Boga. Po ludzku jest to coś paradoksalnego, ale to właśnie objawia nam Ewangelia: 
za każdym razem, kiedy oddzielamy się od grzeszników, odseparowujemy się od Boga 
i od Jego miłosierdzia.

Powiedzieliśmy wcześniej, że faryzeusz osądza również Jezusa, co więcej bardziej 
interesuje się Nim, na co wskazuje stwierdzenie Szymona odnoszące się do Mistrza z Na-
zaretu: „gdyby On był prorokiem…” (Łk 7,39). Zaprosił Go; wydaje się, że doświadczał 
pewnej ciekawości wobec tego Nauczyciela, którego tłumy uważały za proroka; stąd 
również i on chciał przeprowadzić swoje dochodzenie, które teraz kończy konkluzją, 
że Jezus na pewno nie jest prorokiem inspirowanym i prowadzonym przez Boga, nie 
ma szczególnej wiedzy. Gdyby bowiem był prawdziwym prorokiem, wiedziałby kim 
jest ta, która się Go dotyka. Ponieważ Jezus nie przyjmuje postawy separacji, ale po-
zwala, aby inni zbliżyli się do Niego i dotknęli Go, faryzeusz uważa, że brakuje Mu 
rozeznania, a zatem nie jest inspirowany przez Boga, nie jest prorokiem. To myślenie 
wydaje się być logiczne: Jezus ignoruje bardzo złą reputację owej kobiety, pozwala się 
dotknąć i całować Mu stopy.

1. 3. Postawa Jezusa

Trzecia część naszego opowiadania opisuje doprawdy niezwykłą reakcję Jezusa. 
Jest ona nieoczekiwana i pokazuje zdumiewającą inteligencję i przenikliwość ducha 
oraz delikatność serca Zbawiciela. Jezus pokazuje coś zupełnie przeciwnego niż to, co 
myślał o Nim faryzeusz (uważa, że Jezus się nie zorientował, nie rozpoznał, nie wie 
kim jest ta kobieta, która się Go dotknęła). Reakcja Jezusa wyraźnie świadczy o tym, 
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że widzi On wszystko i wszystkich: wie, że chodzi o kobietę, która bardzo zgrzeszyła. 
Jednocześnie pokazuje, że Jego bystrość umysłu sięga dalej. Jezus wyczuł reakcję 
Szymona i zrozumiał, co nosi w swoim sercu. Przeniknął również sumienie kobiety. 
Faryzeusz osądza i gardzi, jego serce jest zamknięte. Kobieta natomiast ma serce otwarte 
na miłosierdzie Boże, serce pełne wdzięcznej miłości. Jezus okazuje reakcję zupełnie 
odmienną od faryzeusza, który widzi tylko aspekty negatywne i nie jest czujny wobec 
pozytywnych zmian. Jezus widzi również i te ostatnie; nie tylko je widzi, ale również 
faworyzuje i pozwala, aby wzrastały.

Odpowiedź Jezusa nie jest, jak zobaczymy, zwykłą deklaracją, która pokazuje, że 
zrozumiał wszystko: jest to interwencja pełna siły i witalności pod adresem faryzeusza 
oraz przepełniona delikatnością wobec grzesznicy. Jezus mógł wypowiedzieć proste 
stwierdzenie dla skorygowania idei Szymona, mówiąc: „Myślisz Szymonie, że nie 
wiem, kim jest ta kobieta? Naprawdę zrozumiałem, że ma wiele grzechów na sumie-
niu”. Mistrz mógł to powiedzieć, żeby skorygować wrażenie Szymona i odnaleźć jego 
uznanie i estymę. Gdyby troszczył się o własną chwałę, Jezus mógłby udzielić takiej 
właśnie odpowiedzi. 

Jaki skutek przyniosłoby takie stwierdzenie Zbawiciela? W rzeczywistości ogromnie 
upokorzyłoby kobietę, zniszczyłoby piękno jej gestu, ponieważ doprowadziłoby do 
zamknięcia w stanie grzeszności, a w konsekwencji do poczucia beznadziejności i de-
speracji. Z drugiej strony taka deklaracja nie zmieniłaby niczego w postawie faryzeusza; 
po prostu potwierdziłaby jego przekonania, a przez to Jezus stanąłby po jego stronie.

Jezus natomiast chce zupełnie czegoś innego: dodać odwagi kobiecie i doprowadzić 
Szymona do nawrócenia. Aby osiągnąć ten podwójny cel, zaczyna mówić o innej rze-
czy. Pyta o zdanie Szymona na temat sytuacji, która pozornie nie ma nic wspólnego 
z obecnością kobiety (por. ww. 40-42). Mistrz z Nazaretu przedstawia faryzeuszowi 
problem teoretyczny. Jezus stosuje tutaj taktykę proroka Natana wobec króla Dawida 
po tym, jak doprowadził do śmierci Uriasza, aby wziąć w posiadanie jego żonę Batszebę 
(por. 2 Sm 12,1-25). Natan przyszedł do króla i przedstawił mu przypadek bogacza, 
który zabrał biedakowi jedyną jego owieczkę, żeby przygotować ucztę dla przyjaciół. 
Pytany o zdanie na temat tego przypadku, Dawid oczywiście odpowiada w bardzo 
jednoznaczny i gwałtowny sposób, nie myśląc, że w rzeczywistości chodziło właśnie 
o niego. Historia opowiedziana przez Natana była przypowieścią, w której bogaty 
właściciel reprezentował Dawida, biedak natomiast reprezentował Uriasza. Jezus 
stosuje taką samą taktykę: prowadzi Szymona do nieświadomego wyrażenia osądu, 
który dotyczy go osobiście. „Który więc z nich będzie go bardziej miłował?”.Szymon 
odpowiada: „Myślę, że ten, któremu więcej darował”. Odpowiedź jest właściwa, co też 
potwierdza Jezus mówiąc: „Dobrze osądziłeś”. To komplement. Szymon może się czuć 
ukontentowany, że udzielił właściwej odpowiedzi.

1. 4. Jezus czyni kolejny krok

Satysfakcja Szymona nie trwa jednak długo, ponieważ Jezus idzie dalej. Czyni 
to w sposób bardzo żywy: podkreśla to wszystko, co uczyniła przed chwilą kobieta 
i mocno krytykuje małostkowość Szymona (por. Łk 7,44-46). Zestawienie nie jest na 
pewno korzystne dla faryzeusza. Tak oto sytuacja zostaje wywrócona. Jezus kontynuuje: 

„Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się 
odpuszcza, mało miłuje” (w. 47). 

To są słowa Jezusa w odniesieniu do przypowieści o dwóch dłużnikach. Jeden z nich, 
ten, którego dług był niewielki i kiedy ten dług został mu anulowany, mało miłuje; 
drugi natomiast, który miał ogromny dług, od momentu, kiedy został mu on darowany, 
bardzo miłuje wierzyciela. Tak oto grzechy stają się elementem pozytywnym, ponie-
waż są okazją do wzrostu miłości. Zwróćmy uwagę, że Jezus nie mówi w pierwszym 
rzędzie o grzechach kobiety. Mówi On z naciskiem przede wszystkim o jej hojności 
przeciwstawiając ją małostkowości faryzeusza, który okazał Mu gościnność niedbałą, 
wręcz pogardliwą. Następnie mówi o przebaczeniu: „Twoje grzechy są odpuszczone” 
(Łk 7,48). A zatem dopiero teraz wspomniane są grzechy, ale jako już odpuszczone. To, 
co się liczy, to hojność kobiety, która wyraża wielką miłość; grzechy są ukazane jako 
już darowane, co więcej jako okazja do większej miłości.

Te słowa Jezusa objawiają nadzwyczajną delikatność Jego serca i są znakiem, że Bóg 
w szczególny sposób objawia swoje nieskończone miłosierdzie w Osobie swojego Syna, 
który stał się człowiekiem. Ponadto słowa Zbawiciela wyraźnie wzmacniają uczucia, 
które ożywiały serce kobiety. Pomyślmy jaką ufność wzbudzały w niej, jaki stopień 
wdzięcznej miłości. Zamiast być skupiona na swojej winie i odrzucona z pogardą, zostaje 
nie tylko uwolniona, ale również uhonorowana, pochwalona. Oto jest właśnie hojna 
miłość Boża wobec grzeszników, którą znajdujemy również w przypowieści o synu 
marnotrawnym: ojciec honoruje syna, którego kiedyś utracił, a dziś odzyskał i prosi, 
by przyniesiono mu najpiękniejsze ubranie i by nałożono mu pierścień na palec. W na-
szym opowiadaniu Jezus realizuje to, co w tej przypowieści zostaje tylko opowiedziane. 
Honoruje On grzesznicę w sposób doprawdy zdumiewający. Faryzeusz natomiast 
dzięki postawie Jezusa może zobaczyć i zrozumieć, jak wielki błąd popełnił osądzając 
kobietę i odseparowując się od niej. Faryzeusz zostaje zaproszony, by ją naśladować 
w pokorze i hojności. Wzorem do naśladowania jest nikt inny, jak grzeszna kobieta!!!
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1. 5. To przebaczenie wzbudza miłość

Warto pamiętać, że zdanie: „Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne 
grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje” 
(Łk 7,47) w języku oryginalnym Nowego Testamentu, czyli w języku greckim, jest dość 
skomplikowane, a w związku z tym różnie interpretowane. Tradycyjnie interpretuje 
się to zdanie Jezusa tak, że miłość jest widziana jako warunek przebaczenia, tzn. kto 
bardzo miłuje, jako nagrodę otrzymuje przebaczenie grzechów. Takie wyjaśnienie 
dobrze wyraża liturgiczna formuła pokutna: „Panie, który wiele przebaczasz tym, 
którzy bardzo miłują, zmiłuj się nad nami”.

W rzeczywistości przypowieść opowiedziana przez Jezusa ukazuje sprawy w sensie 
odwrotnym: to przebaczenie win rodzi miłość. Nie można zasłużyć na przebaczenie 
grzechów; tak naprawdę grzech jest nieprzebaczalny patrząc na niego z naszej strony; 
jeśli zgrzeszyliśmy, jesteśmy niezdolni, aby kochać. Ale Bóg poprzez swoje miłosier-
dzie, wzbudza w nas wdzięczną miłość, która – zaznacza Jezus – jest proporcjonalna 
do odpuszczonego grzechu.

Słowa Jezusa zatem należy rozumieć w następujący sposób: „Widzę – patrząc na 
jej znaki wdzięcznej miłości – że ta kobieta otrzymała odpuszczenie wielu grzechów”. 
Miłość wyrażona przez kobietę jest znakiem wdzięczności za otrzymane przebaczenie. 
Potwierdza to, co mówi Jezus na końcu naszego opowiadania: „A ten, komu mało 
się odpuszcza, mało miłuje”. Kobiecie przebaczono wiele grzechów i dlatego bardzo 
umiłowała. Oznacza to, że kobieta w momencie, kiedy przyszła do Jezusa, była pewna 
przebaczenia: przyszła do Niego jako do Zbawiciela, który na pewno wybawiłby ją od 
jej grzechów. Jej miłość była miłością wdzięczną.

Te słowa Pana wzywają i nas do nawrócenia. Jest to wezwanie, abyśmy i my poczuli 
się grzesznikami, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia. Warto w tym miejscu przy-
wołać słowa św. Jana Apostoła: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie 
oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny 
i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że 
nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki” (1 J 1,8-10).Słowa te 
potwierdzają dziwną logikę miłosiernej miłości opisaną w Łk 7,36-50: najpierw trzeba 
uznać prawdę o naszym grzechu, następnie ufni w Boże miłosierdzie wyznać je szcze-
rze, z żalem, skruchą przed Bogiem, by dzięki temu doświadczyć miłosierdzia Bożego, 
które wyraża się szczególnie w łasce przebaczenia. W ten sposób również i w naszych 
sercach będzie wzrastać uczucie wdzięcznej miłości wobec Boga. Tak oto widzimy, że 
Jezus wręcz wywraca nasz sposób myślenia: po ludzku nigdy nie zrozumielibyśmy, że 
aby bardzo miłować, trzeba otrzymać łaskę odpuszczenia wielu grzechów. 

1. 6. Nasza odpowiedź na Słowo Boże

Pochylając się nad fragmentem Łk 7,36-50 warto, byśmy najpierw zastanowili się 
nad prawdą, że w Osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem 
dla nas i dla naszego zbawienia, Bóg najpełniej udziela daru swego nieskończonego 
miłosierdzia. Szczególnym przejawem Bożego miłosierdzia jest łaska przebaczenia 
grzechów. Warto w tym miejscu przywołać również fragment opisany w J 20,19-23: 
Jezus udziela swoim uczniom, swojemu Kościołowi łaski rozgrzeszania z grzechów, 
którą otrzymujemy przede wszystkim w sakramencie pokuty. Zapytajmy zatem: jak 
często przystępujemy do tego sakramentu? Czy mamy świadomość, że ten właśnie 
sakrament Jezus ustanowił po to, byśmy mogli nieustannie czerpać ze źródła Jego 
nieskończonego miłosierdzia?

Kolejny temat, nad którym warto się głębiej pochylić, to kwestia świadomości 
naszych grzechów. Żyjemy w czasach, kiedy na różne sposoby próbuje się zanegować 
rzeczywistość grzechu. Jednym z nich jest tendencja, by unikać używania terminu 
grzech, który zastępuje się takimi określeniami jak: błąd, pomyłka, brak, potknięcie 
czy słabość. Tymczasem wszystkie te próby są tak naprawdę drogą donikąd z wielu 
powodów. Jeden z nich możemy zobrazować analogią do wizyty u lekarza. Popatrzmy, że 
idąc do jakiegokolwiek lekarza musimy dokładnie powiedzieć, co nam dolega, od kiedy 
i w jakim miejscu naszego ciała odczuwamy ból, jaki to jest rodzaj bólu itp. Musimy 
być po prostu szczerzy, nazywać rzeczy po imieniu. Wtedy to lekarz będzie nam mógł 
pomóc. Natomiast jeżeli będziemy lekceważyć pewne symptomy (czyli nie będziemy 
szczerzy wobec samych siebie) oraz nie przedstawimy dokładnie naszego problemu 
wobec lekarza, to ryzykujemy, że choroba, którą do pewnego momentu można byłoby 
wyleczyć, może przerodzić się w coś bardzo niebezpiecznego, czy wręcz nie do zatrzy-
mania. To proste i choć nie do końca doskonałe porównanie niech nam uświadomi, jak 
bardzo potrzebna jest postawa dojrzałości, która wyraża się między innymi w odwadze 
przyznania się do własnych grzechów oraz nazwania ich po imieniu (np. nie istnieje 
coś takiego, jak „wziąłem czyjś telefon komórkowy”, ale taki czyn trzeba nazwać po 
prostu: „ukradłem komuś telefon komórkowy”). Zapytajmy zatem o naszą dojrzałość 
duchową: czy nie zrzucamy na innych naszych win? Czy nie próbujemy usprawiedli-
wiać się mówiąc np. że inni też tak się zachowują, co więcej robią gorsze rzeczy od 
nas? Na ile jesteśmy szczerzy najpierw podczas rachunku sumienia, a następnie przy 
kratkach konfesjonału i nazywamy rzeczy tak, jak naprawdę się przedstawiają, a nie 
tak, jak nam się to wydaje? Przygotowując się do sakramentu pokuty przypominajmy 
sobie przykład kobiety z rozważanej przez nas Ewangelii, która przychodzi do Pana 
Jezusa taka, jaka jest, a więc również z jej własnymi grzechami. Odczuwa ból z powodu 
grzechów, ale nosi w sercu również wiarę, że przychodząc z bagażem popełnionego 
zła do Jezusa, zostanie przez Niego uwolniona z więzów grzechu. Uczmy się od tej 
kobiety, byśmy ze szczerością i ufnością w niezmierzone miłosierdzie Boże podchodzili 
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często do kratek konfesjonału, gdzie spotykamy tego samego Jezusa, do którego stóp 
przyszła owa grzeszna kobieta i otrzymała łaskę odpuszczenia wszystkich grzechów.

2. Wrażliwość Jezusa na ludzkie cierpienie: wskrzeszenie 
młodzieńca z Nain (Łk 7,11-17)

Jezus zechciał przyjąć nasze słabe ludzkie ciało; doświadczył też jego ograniczeń, 
ubóstwa i nędzy oraz nosił jego ciężar, trudy i słabości z wyjątkiem grzechu, o czym 
przypomina nam m.in. autor Listu do Hebrajczyków (zob. Hbr 4,15). Nigdy nie prze-
szedł obok naszego cierpienia jako obojętny i nieczuły nauczyciel. Wręcz przeciwnie: 
jako miłosierny lekarz zbliżał się do każdego cierpienia i przywracał zdrowie, siły 
oraz radość życia. Gdziekolwiek skierował swe kroki, nieustannie był świadkiem 
poruszającego widoku ludzkiego bólu i cierpienia. Stale dochodziło do jego uszu 
błagalne wołanie o litość i uzdrowienie. Każda prośba napełniona bólem nigdy nie 
upadła w pustkę, ale dotykała i poruszała jego serce. Ewangeliści używają bardzo 
wymownego czasownika greckiego splanchnidzomai, aby opisać poruszenia wnętrza 
Zbawiciela na widok ludzkiej nędzy, która często ciąży na naszym sercu w sposób nie 
do zniesienia. Jednym z tekstów trzeciej Ewangelii, gdzie występuje wspomniany przed 
momentem czasownik splanchnidzomai w odniesieniu do Jezusa, który oko w oko 
staje przed cierpieniem człowieka, jest fragment opisujący wskrzeszenie młodzieńca 
z Nain (Łk 7,11-17).

Spróbujmy przez moment pochylić się nad tym pięknym i wzruszającym opowiada-
niem zwracając szczególną uwagę na postawę Mistrza z Nazaretu na widok nieopisanego 
wręcz bólu, jakiego doświadcza kobieta-wdowa po śmierci swojego jedynego syna. 

2. 1. Struktura narracji

W tym tekście możemy wyróżnić trzy części: najpierw mamy opis dwóch pochodów 
(7,11-12); następnie św. Łukasz przedstawia interwencję Jezusa pełną mocy (7,13-15). 
W ostatniej sekcji (7,16-17) uwaga czytelnika skupia się ponownie na dwóch tłumach, 
które łączą się w jeden chór wielbiący Boga. 

Warto zwrócić uwagę, że w centralnej sekcji (wiersze 13-15) otrzymujemy klucz do 
właściwej lektury i interpretacji opowiadania: Jezus jest głównym bohaterem narracji, od 
początku do końca; to na Nim jest skupiona uwaga Ewangelisty; to Jezus jest podmiotem 
prawie wszystkich czasowników użytych w naszym tekście; do Zbawiciela odnosi się 8 
czasowników: udał się, zbliżył się, użalił się, rzekł (do matki wdowy), przystąpił, dotknął 

się, rzekł (do zmarłego), oddał go. W ten sposób Ewangelista pomaga nam, czytelnikom, 
zrozumieć, że punktem stałego odniesienia dla niego (i oby również dla nas) nie jest 
płacz i bolesna samotność matki wdowy (nawet jeżeli wzbudza współczucie Jezusa) 
ani cudowny powrót do życia młodzieńca, ale jest nim Jezus rozpoznany jako wielki 
prorok ze względu na znaki, jakie czyni.

Spróbujmy zatem przez moment pochylić nad niektórymi szczegółami naszego 
opowiadania, zwłaszcza nad gestami, jakie wykonuje Jezus wobec wdowy pogrążonej 
w żałobie i bólu po stracie jedynego syna, by w ten sposób jeszcze lepiej zrozumieć 
wrażliwość Jezusa na ludzką biedę i cierpienie.

2. 2. Położenie wdów w kulturze żydowskiej

Na początku opowiadania dowiadujemy się o spotkaniu dwóch dużych grup ludzi: 
Jezus i towarzyszący Mu tłum kierują się w stronę Nain, a w przeciwnym kierunku zmie-
rza kondukt żałobny (tworzy go znaczny tłum z miasta). Pośrodku tych grup znajduje 
się zmarły młodzieniec. Opisane wydarzenie ma miejsce w bramie miasta Nain, które 
znajdowało się niedaleko Nazaretu, na południe od Góry Tabor (współczesne Nejn).

Odnosząc się do pochówku zmarłych w Palestynie za czasów Jezusa warto wiedzieć, 
że byli oni grzebani najczęściej w grobowcach rodzinnych, wykutych w skale poza 
murami miasta. Ze względu na gorący klimat Palestyny, pogrzeb odbywał się jeszcze 
tego samego dnia, w którym nastąpił zgon. Zazwyczaj miało to miejsce w godzinach 
popołudniowych właśnie w celu uniknięcia najbardziej upalnych godzin dnia. Krewni 
lub przyjaciele zmarłego nieśli go do grobowca na tzw. marach (czyli noszach pogrze-
bowych ponieważ trumny w owych czasach były rzadkością). Dzięki temu wszyscy 
idący w kondukcie żałobnym i przechodnie mogli oglądać zmarłego i opłakiwać go. 
Rytuał pogrzebowy zasadniczo nie miał charakteru ceremonii religijnej, choć należy 
domniemywać, że bardziej pobożni modlili się za zmarłego. Najważniejszym jego 
elementem był płacz i lament. Na przedzie orszaku żałobnego, przed marami, szły 
kobiety, które niezależnie od swych więzi ze zmarłym, głośnym zawodzeniem i pła-
czem dawały wyraz swojemu bólowi po jego stracie. Zdarzało się, że wynajmowano 
nawet zawodowe płaczki. Konduktowi towarzyszyli ponadto fleciści, którzy podkreślali 
nastrój smutku i żałoby wydobywając ze swych instrumentów ponure tony.

Niezwykle ważna informacja dotyczy zmarłego: św. Łukasz notuje, że był to jedyny 
syn matki, która była wdową (por. 7,12.14). Są to cztery słowa, które w pełni wyrażają 
nieszczęście i desperację matki idącej za trumną swojego syna. Warto wiedzieć, że 
w kulturze żydowskiej – obok dramatu niepłodności (która była powodem ogromnego 
wstydu dla małżonków) – stawiano tylko śmierć, zwłaszcza jedynego syna. Nieszczęśni 
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rodzice i o wiele bardziej wdowy, uważali się za pozbawionych błogosławieństwa, jakie 
Bóg obiecał pierwszym małżonkom (por. Rdz 1,28). Ponadto w społeczności żydowskiej 
wdowa nie miała prawa dziedziczenia po swoim mężu. Dziedzicem majątku mógł być 
tylko syn albo krewny po stronie ojca. Śmierć jedynego syna w przypadku ukazanym 
przez św. Łukasza oznaczała zatem dla wdowy popadnięcie w sytuację skrajnego ubó-
stwa, bez żadnej opieki i wsparcia finansowego. Wydarzenie opisane przez trzeciego 
Ewangelistę jest naprawdę tragiczne!

2. 3. Reakcja Jezusa na ból matki

Jezus nie jest biernym obserwatorem, ale czynnie angażuje się w smutną historię 
wdowy pogrążonej w bólu i łzach. Ludzka wrażliwość Mistrza z Nazaretu jest cała 
skupiona na osobie zdruzgotanej matki zmarłego: „Na jej widok” (7,13; dosł. „widząc 
ją”, gr. ikonauten). Wzrok prawie zawsze porusza serce, szczególnie wtedy, kiedy mamy 
do czynienia z cierpieniem. Chodzi o umiejętność dostrzeżenia oblicza poruszonego 
cierpieniem, by dzięki temu właściwie przeczytać w sercu. Tylko ten, kto kocha, potrafi 
widzieć. Miłość czyni nasz wzrok czysty i przenikliwy. Nie zatrzymuje się na tym, co 
zewnętrzne i powierzchowne, ale pomaga zrozumieć prawdziwe położenie danej osoby.

Ewangelista opisując reakcję Jezusa na cierpienie matki po stracie syna dodaje, że 
widząc jej ból „użalił się nad nią” (7,13). Wymowne jest to, że św. Łukasz zazwyczaj 
nie ukazuje w swym dziele czysto ludzkich uczuć Jezusa. W całej Ewangelii nasze 
opowiadanie to jedyne miejsce, w którym pisze, że na widok wdowy Jezus wzruszył 
się głęboko. Używa tu bardzo charakterystycznego czasownika splanchnidzomai, 
który w Nowym Testamencie występuje 12 razy, przy czym tylko 3 razy w Ewangelii 
Łukasza (jeszcze w 10,33 w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie i w 15, 20 
w przypowieści o ojcu miłosiernym). Trzon tego czasownika tworzy rzeczownik 
splanchna, który w tekstach greckich pozabiblijnych oznacza najpierw wnętrzności 
człowieka, następnie łono matki i wreszcie wnętrze jako siedzibę uczuć. W greckim 
tłumaczeniu Starego Testamentu (tzw. Septuagincie) wyraz ten uzyskał ponadto 
metaforyczny sens współczucia i miłosierdzia. Jego hebrajskim odpowiednikiem jest 
rzeczownik rehem (łono) i rahamim (litość, miłosierdzie). Czasownik splanchnidzomai 
oznacza zatem dosłownie poruszenie się wnętrzności z powodu ludzkiej niedoli, czyli 
odczuwalne wręcz fizycznie, głębokie wzruszenie wewnętrzne. Ewangelista używa tego 
czasownika w naszym opowiadaniu dlatego, że nie chodzi tutaj wyłącznie o czysto 
ludzkie uczucie Jezusa, lecz o miłosierdzie Boga, okazywane przez Jezusa najbardziej 
pokrzywdzonym członkom Jego ludu.

Pierwszym wyrazem miłosierdzia, jakie okazuje Jezus, jest próba pocieszenia 
wdowy słowami: „Nie płacz”. Nie są to jednak tylko puste słowa ani proste pokrze-

pienie na zasadzie zwyczajowych wyrazów współczucia. Mistrz z Nazaretu bowiem 
zamierza uczynić dla niej coś bardzo konkretnego i wielkiego. Dlatego też słowa „Nie 
płacz” brzmią jako domyślne zaproszenie, by nie tracić nadziei i przygotować serce 
na niespodziankę.

Jezus dotyka najpierw noszy pogrzebowych, aby zatrzymać kondukt żałobny. Czyni 
to wbrew zakazom Prawa Starego Testamentu, według którego wszelki kontakt ze 
zmarłym narażał człowieka na nieczystość rytualną (zob. Lb 19,11-16). Kiedy Jezus 
ma przed sobą człowieka potrzebującego pomocy, najważniejszym prawem dla Niego 
jest dobro konkretnej osoby, nie zaś jakiś zewnętrzny przepis czy norma.

Co teraz uczyni Jezus? Jezus w przeciwieństwie do niektórych proroków Starego 
Testamentu (np. Eliasz w 1 Krl 17,20-21) czy uzdrowicieli opisanych w starożytnych 
tekstach rabinistycznych i helleńskich nie odmawia w tym momencie modlitw do Boga 
i nie wykonuje żadnych gestów magicznych. Kieruje jedynie do zmarłego młodzieńca 
polecenie: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (7,14). Niezwykle wymowne jest to, że 
Jezus czyni to tak, jakby zwracał się do kogoś z żywych! Zbawiciel jest bowiem „Dawcą 
życia”, jak to ogłasza w uroczysty sposób apostoł Piotr po Zesłaniu Ducha Świętego 
(zob. Dz 3,15); to On „przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło 
przez Ewangelię” (2 Tm 1,10).Wystarczy, by Pan i Dawca życia wypowiedział jedynie 
słowo „wstań”, aby ożywić młodzieńca. Jego słowo ma tak wielką moc, że jest zdol-
ne wyrwać człowieka ze szponów śmierci. Tak oto Jezus jawi się jako równy Bogu, 
o którym w 1 Sm 2,6 Anna, matka Samuela, mówi: „Pan daje śmierć i życie, wtrąca 
do Szeolu i zeń wyprowadza”.

Znakiem pełnego powrotu młodzieńca do życia jest to, że usiadł i zaczął mówić. 
Jezus na koniec oddaje go jego matce(Łk 7,15).Syn na nowo powołany do życia i po-
nownie oddany matce jest niejako zrodzony dwukrotnie w bólu i w konsekwencji 
przyjęty w pełniejszy i bardziej intensywny sposób. Syn zostaje ponownie oddany tej, 
od której został zbyt szybko oderwany. Możemy na zakończenie naszej lektury spo-
kojnie domniemywać, że łzy i cierpienie przemieniły się w radość i szczęście. Oddać 
na nowo syna matce to jak ponownie dać jej nadzieję życia.

2. 4. Nasza odpowiedź na Słowo Boże

Warto, byśmy na koniec naszej medytacji zastanowili się nad tym, w jaki sposób 
możemy naśladować przykład Jezusa, który w obliczu cierpienia matki pozbawionej 
wsparcia oraz nadziei najpierw dostrzega jej ból i łzy, a następnie pokazuje, że jej dramat 
staje się Mu czymś bardzo bliskim. Zapytajmy się zatem najpierw o naszą wrażliwość 
na potrzeby osób, które spotykamy na co dzień? Pomyślmy przede wszystkim o tym, 
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czy dostrzegamy to, co przeżywają nasi rodzice, rodzeństwo, krewni, koledzy i kole-
żanki? Co jakiś czas słyszymy w środkach masowego przekazu o młodych ludziach, 
którzy targają się na własne życie dlatego, że są wyśmiewani przez rówieśników. Ile 
z tych tragedii dałoby się uniknąć, gdyby ktoś z kolegów spróbował z taką osobą po-
rozmawiać czy poinformował kogoś ze starszych (rodziców, nauczycieli, katechetów), 
że dzieje się coś niedobrego? 

Kolejne pytanie do medytacji dotyczy mocy Jezusowego słowa: zapytajmy się o to, 
z jakim nastawieniem słuchamy Słowa Bożego zwłaszcza podczas Mszy świętej? Czy 
nie dzieje się czasem tak, że jesteśmy w kościele tylko fizycznie, a nasze serce i umysł 
skupione są wokół zupełnie innych spraw? I poprośmy, byśmy z uwagą, wiarą i sku-
pieniem słuchali Słowa Bożego, które potrafi na nowo powołać kogoś do życia.

3. Jezus przywraca godność ludziom z marginesu 
społecznego: powołanie celnika Lewiego (Łk 5,27-32)

Kolejny przejaw miłosierdzia, jakie objawia Jezus, o czym możemy się przekonać czy-
tając Ewangelię według św. Łukasza, wyraża się w postawie Zbawiciela wobec osób z tzw. 
marginesu społecznego. Za czasów Jezusa do tej kategorii zaliczano pogan, celników, 
trędowatych czy Samarytan. Na kartach trzeciej Ewangelii znajdujemy wiele tekstów, 
które opisują spotkania Jezusa z takimi właśnie osobami. Jeden z nich znajdujemy na 
początku publicznej działalności Jezusa, tzn. powołanie celnika Lewiego (Łk 5,27-32).

3. 1. Dlaczego Żydzi nienawidzili celników?

W czasach Jezusa celnicy, czyli pobierający podatki i różnego rodzaju opłaty, byli 
znienawidzeni przez społeczność Izraela jako zdrajcy i kolaboranci. Należeli oni 
do kategorii publicznych grzeszników, ucieleśniali wszystko, co można powiedzieć 
o człowieku najbardziej godnym pogardy. Każdy celnik musiał wykupić od Rzymian 
prawo pobierania podatków i opłat, narzuconych przez okupanta, po czym starał się 
odzyskać wpłaconą kwotę z jak najwyższym procentem, stanowiącym jego zarobek. 
Celnicy byli więc uważani za zdzierców i oszustów, a z powodu współpracy z rzymskim 
okupantem za zdrajców.

Dlatego jednym tchem wymieniano ich obok prostytutek, cudzołożników i pogan 
(por. np. Mt 9,11; 11,19; 18,17; 21,31). Bardzo negatywnie o celnikach wypowiadali się 
już starożytni pisarze greccy i rzymscy. Na przykład Plutarch porównał ich do „snu, 
który pozbawia nas połowy naszego życia”. Pliniusz Starszy określał ich jako „ludzi 

trzeciej kategorii”, tzn. jako wygnańców, permanentnie nieczystych, których żaden 
Żyd nigdy by nie dotknął nawet czubkiem palca. Z kolei Lucjan z Samosaty stawiał 
ich w jednym szeregu z cudzołożnikami i prostytutkami. Jeszcze inni obraźliwie na-
zywali ich „psami, które wysysają wszystko, nic nie dając w zamian”. Nie dziwi zatem, 
że wielu rabinów żydowskich uważało za rzecz niemożliwą, aby jakiś celnik mógł być 
usprawiedliwiony! Ponadto żaden poborca podatkowy nie mógł zostać faryzeuszem, 
ponieważ moralność i religijność tych stanów społecznych wzajemnie się wykluczały. 
Godnym wzmianki jest również zdanie rabinów na temat potęgi Rzymu budującego 
drogi i mosty tylko w celu ściągania opłat celnych (Talmud babiloński, traktat Szabbat). 
Możemy zatem wyobrazić sobie, jak wielkie zdumienie, wręcz szok, musiało wzbudzić 
to, że ktoś taki został powołany, by stać się uczniem słynnego Nauczyciela z Nazaretu! 
Tak, Jezus kieruje wezwanie: „Pójdź za Mną” do człowieka, który odczuwał pogardę 
i nienawiść, z jaką faryzeusze, pobożni Żydzi i mieszkańcy Galilei odnosili się do ludzi 
wykonujących zawód celnika (por. 5,27) .Faryzeusze wyrażą swoje osłupienie za chwilę, 
kiedy Jezus zasiądzie do stołu w domu Lewiego w towarzystwie różnych osób, wśród 
których będzie spora liczba celników (por. 5,29).

3. 2. Przyjęcie w domu celnika i reakcja faryzeuszów

Na wezwanie Jezusa celnik Lewi odpowiada z hojnością i posłuszeństwem: Ewan-
gelista notuje, że poborca podatkowy usłyszawszy zaproszenie Mistrza z Nazaretu 

„zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim” (5,28).

Następnie św. Łukasz wprowadza do opowiadania jeden z tematów, które jest 
mu szczególnie bliski, tzn. motyw uczty. Na kartach trzeciej Ewangelii bardzo często 
widzimy Jezusa, który – zaproszony do czyjegoś domu – zasiada do stołu, spożywa 
posiłek i naucza (por.np. Łk 7,36-50; 10,38-42; 11,37-52; 14,1-24).

Zwróćmy uwagę, że Jezus przyjmuje zaproszenie do domu celnika, czyli kogoś, kto 
należał do kategorii osób uważanych za grzeszników i kolaborantów rzymskiego oku-
panta. Celnicy – jak to już zwróciliśmy uwagę w niniejszym rozważaniu – wielokrotnie 
dopuszczali się nadużyć, co w konsekwencji ściągało na nich nienawiść ludu. I oto 
Jezus jest w domu jednego z nich, co więcej w przyjęciu wystawionym przez Lewiego 
biorą udział inni przedstawiciele tej właśnie kategorii społecznej (5,29). W kontekście 
mentalności i zwyczajów wschodnich oraz biblijnych to, że ktoś był przyjęty do czyjegoś 
domu i zasiadał do stołu jako gość, było wymownym znakiem pokoju, przyjaźni, peł-
nego zrozumienia i szacunku oraz bezwarunkowego współuczestnictwa. W kontekście 
naszego opowiadania przyjęcie w domu Lewiego jest rzeczywiście czymś wymownym, 
ale też i gorszącym, ponieważ Jezus spożywa posiłek wraz z grzesznikami. 
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Przebywanie Jezusa w takim towarzystwie pojawia się często w teologii trzech 
pierwszych Ewangelii, czyli tzw. Ewangelii synoptycznych (Mt, Mk, Łk). Motyw ten 
znajdujemy przykładowo w Łk 7,34, gdzie Mistrz z Nazaretu zostaje określony jako 
żarłok i pijak oraz przyjaciel celników i grzeszników. Innym fragmentem trzeciej 
Ewangelii, który ukazuje Jezusa siedzącego przy stole wraz celnikami i grzesznikami, 
jest15,1. Również i w tym przypadku postawa Zbawiciela wywołuje niezadowolenie 
i krytykę ze strony faryzeuszów i uczonych w Piśmie.

Podobnie jest w naszym opowiadaniu: „Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Pi-
śmie i mówili do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?»” 
(5,30). Jest to typowa reakcja przeciwko postępowaniu Jezusa wobec osób odrzuconych, 
które wyraża się w otwartości i solidarności z nimi. Nie bez znaczenia jest tutaj użycie 
czasownika „szemrać” (gr. gongyzon). W Starym Testamencie jest to termin wyrażający 
zachowanie narodu wybranego w czasie wędrówki w stronę ziemi egipskiej po wyjściu 
z niewoli egipskiej (por. np. Wj 15,24; 16,7-9; Lb 17,5-6).Jezus realizuje teraz swoją 
wędrówkę w stronę Jerozolimy, gdzie dokona się wyzwolenie człowieka z prawdziwej 
niewoli, czyli grzechu. Uczeni w Piśmie i faryzeusze, a zatem osoby bardzo religijne, 
nie potrafią zrozumieć i przyjąć dróg, które wskazuje Bóg przez swojego Syna. Użycie 
zatem czasownika „szemrać” odsyła nas do kontekstu wiary, która wyraża się w zaufaniu 
wobec nowych dróg wolności, jakie Bóg wciąż otwiera przed nami.

3. 3. Grzesznik nie jest nieprzyjacielem

Dlaczego zatem Jezus spożywa posiłek w towarzystwie grzeszników? Otóż Mistrz 
z Nazaretu przez ten gest pokazuje nam coś niezwykle ważnego: grzesznik nie jest wro-
giem, którego należy się bać i nienawidzić, nie jest kimś niebezpiecznym, a więc kimś, 
kogo najlepiej unikać. Wobec grzesznika nie powinno się budować barier, ponieważ 
jest on jak człowiek chory: potrzebuje opieki i leczenia, a to z kolei jest obowiązkiem 
lekarza, tzn. troszczyć się o niego i być z nim: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, 
którzy się źle mają” (5,31). Posługując się czymś tak oczywistym Jezus usprawiedli-
wia swoją solidarność z grzesznikami i obala mentalność tych, którzy uważają się za 
sprawiedliwych, odseparowują się, wznoszą bariery i powodują dyskryminację nawet 
w imię samego Boga.

Zbawiciel swoim postepowaniem i słowami pokazuje, że nie unika kontaktu 
z ludźmi z marginesu społecznego: „Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia spra-
wiedliwych, lecz grzeszników” (5,32). Jak słusznie zauważa jeden z komentatorów 
trzeciej Ewangelii Jezus zanurza się w świat grzeszników po to, by wzbudzić w nich 
nawrócenie. W ten sposób Mistrz z Nazaretu pokazuje wyraźnie, że zaproszenie, jakie 
Bóg kieruje do człowieka, by czerpać ze zdroju Jego łaski i miłosierdzia, nie wyklucza 

nikogo. Włącza natomiast do grona wezwanych również i tych, którzy zostali przez 
innych wykluczeni. Takie postępowanie Jezusa objawia miłość Ojca wobec wszystkich 
ludzi, również i tych, których inni przekreślili i odrzucili oraz tych, którzy pogubili 
się na ścieżkach swojego życia.

Na zaproszenie Jezusa człowiek powinien odpowiedzieć nawróceniem, które na 
kartach Ewangelii św. Łukasza oznacza nowy, przemieniony styl życia. Przykładem 
może być inny celnik opisany w Łk 19,1-10 – Zacheusz. Na jego przykładzie widać 
wyraźnie, że prawdziwe nawrócenie to nie kwestia pobożnych życzeń, obietnic czy 
deklaracji, ale konkretne czyny (zob. zwłaszcza Łk 19,8). Innymi słowy chodzi o owe 

„godne owoce”, do wydawania których wzywał już Jan Chrzciciel na początku trzeciej 
Ewangelii (por. Łk 3,8).

3. 4. Nasza odpowiedź na Słowo Boże

W świetle rozważanego tekstu opisującego powołanie celnika Lewiego warto, byśmy 
najpierw zastanowili się, kto w naszym środowisku jest pogardzany i odrzucony, z kogo 
się naśmiewamy (np. kolega lub koleżanka z biednej lub rozbitej rodziny). Zapytajmy 
się następnie o to, w jaki sposób możemy pomóc takim osobom w codziennym życiu 
(np. w szkole)? Jak jest to potrzebne, przekonaliśmy się niejednokrotnie, gdy docierały 
do nas informacje o dramacie młodych ludzi, którzy targnęli się na własne życie zo-
stawiając wcześniej listy, w których zwierzali się o szykanach, jakie musieli znosić ze 
strony swoich rówieśników. Te niezwykle smutne fakty niech pobudzą nas do refleksji 
nad tym, jak traktujemy między innymi osoby słabsze, wyśmiewane i zepchnięte przez 
innych na margines.

Inny aspekt, który warto podjąć w naszej refleksji, dotyczy stwierdzenia Jezusa, 
że człowiek popełniający grzechy jest jak chory, który potrzebuje opieki. Nie powin-
niśmy jednocześnie zapominać, że ten sam Jezus mówi również, że celem Jego misji 
jest wezwanie do nawrócenia i przemiany życia grzeszników. Te dwa aspekty ukazane 
w opowiadaniu o powołaniu celnika Lewiego wyraźnie przypominają nam zatem, że 
miłosierdzie Boże kryje w sobie wymiar współczucia i bliskości wobec grzeszników, 
które nie jest równoznaczne z postawą akceptacji popełnianego zła i grzechu. Dziś często 
możemy usłyszeć opinię, jak ważna i piękna jest postawa tolerancji. Pod płaszczykiem 
takiej opinii kryje się jednak niebezpieczna postawa swoistego „wybielania” czy wręcz 
pochwały dla grzechu i słabości właśnie w imię błędnie rozumianej tolerancji. Roz-
ważana przez nas Ewangelia wyraźnie uświadamia nam, że właściwa postawa wobec 
grzesznika polega na przyjęciu go takim, jakim jest dzisiaj próbując jednocześnie 
pomóc zrozumieć mu, że dzięki Bożemu miłosierdziu może on zmienić swoje życie, 
że jego postępowanie może być dobre i szlachetne, że każdy z nas został stworzony 
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na „obraz i podobieństwo Boże”, a zatem do rzeczy wielkich i pięknych. Spróbujmy 
zatem zastanowić się, jak możemy w naszym codziennym życiu łączyć obydwa aspekty: 
zrozumienie dla drugiego człowieka pomimo grzechów, jakie popełnia oraz pomoc, 
by zrozumiał swoje błędy i próbował zmienić swoje postępowanie na lepsze.

***

Refleksja nad wybranymi fragmentami Ewangelii wg św. Łukasza pomogła nam 
lepiej zrozumieć, w jaki sposób Jezus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, poprzez 
swoje nauczanie i czyny objawił miłosierdzie Ojca. Niech rozważanie Słowa Bożego 
pomaga nam stale doświadczać bliskości, opieki i czułości Boga oraz być świadkami 
miłosiernej miłości Ojca wobec tych, których spotykamy na drogach naszego życia.
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1. Miłosierdzie w dzisiejszym świecie?

W encyklice Dives in misericordia Jan Paweł II pisał: „Umysłowość współczesna, 
może bardziej niż człowiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także 
dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia i odciąć od 
serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie miłosierdzie jakby przeszkadzało człowiekowi, 
który poprzez nie znany przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek 
w dziejach stał się panem: uczynił sobie ziemię poddaną. Owo panowanie nad ziemią, 
rozumiane nieraz jednostronnie i powierzchownie, jakby nie pozostawiało miejsca 
dla miłosierdzia”88.

W ten sposób Papież zwrócił uwagę na kryzys, w którym pogrążyła się nie tylko 
Europa, ale cała ludzkość. Kryzys ów odsłania dramat kultury i społecznego etosu, pro-
wadząc do zagubienia tożsamość człowieka poprzez wykorzenianie go z podstawowych 
wartości, a wśród nich do zapominania o Bogu. W sposób szczególny i dostrzegalny 
na co dzień dramat ten ogarnął Europę pogrążoną w kryzysie odchodzenia od wła-
snych korzeni chrześcijańskich. Stąd wywodzi się zniekształcona idea wolności nie 
uwzględniająca obiektywnych wartości, zagubienie wartości moralnych, degradacja 
wartości małżeństwa i rodziny, kultywowanie egoizmu i utrata więzi między osobami. 
Suma tych postaw utrudnia ład społeczny, właściwy rozwój jednostki i prowadzi do 
dewiacji życie społeczne. 

87 Niniejszy tekst jest fragmentem (II rozdział) książki: Cz. Rychlicki, Bóg jest miłością. Refleksja 
nad encykliką Benedykta XVI, Płock 2006. Tekst udostępniony dzięki uprzejmości autora.

88  Jan Paweł II, Enc. Dives in misericordia, n. 2.

Ks. Czesław Rychlicki
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Tego typu zagrożenia nie pojawiły się nagle. Są one związane z trwającym od dawna 
procesem sekularyzacji, którego rzecznicy pragnąc pozbawić świat religii i starają się 
go kształtować na miarę samego człowieka. Ten „nowy humanizm” świadomie dąży 
nie tylko do dechrystianizacji świata i życia ale do całkowitego wyeliminowania Boga 
z ludzkiej świadomości, ze wszystkich przejawów życia, najpierw społecznego a na 
dalszym planie także jednostkowego. Na ten niepokojący problem zwrócił uwagę już 
ostatni Sobór, który w Konstytucji Gaudium et spes przestrzegał: „W takim stanie 
rzeczy świat dzisiejszy okazuje się zarazem mocny i słaby, zdolny do najlepszego i do 
najgorszego, stoi bowiem przed nim otworem droga do wolności i do niewolnictwa, do 
postępu i cofania się, do braterstwa i nienawiści. Poza tym człowiek staje się świadomy 
tego, że jego zadaniem jest pokierować należycie siłami, które sam wzbudził, a które 
mogą go zmiażdżyć lub też służyć mu”89. 

Wobec narastających wielorakich zagrożeń Jan Paweł II w encyklice Redemptor 
hominis wprost alarmistycznie zwraca uwagę na tajemnicę zła, które utrudnia współ-
czesnemu człowiekowi rozpoznawanie autentycznych wartości i staje się źródłem jego 
niepokoju. „Człowiek dzisiejszy – pisze Papież - zdaje się być stale zagrożony przez to, 
co jest jego własnym wytworem, co jest wynikiem pracy jego rąk, a zarazem – i bar-
dziej jeszcze - pracy jego umysłu, dążeń jego woli. Owoce tej wielorakiej działalności 
człowieka zbyt rychło i w sposób najczęściej nie przewidywany nie tylko i nie tyle 
podlegają „alienacji” w tym sensie, że zostają odebrane temu, kto je wytworzył, ile – 
przynajmniej częściowo, w jakimś pochodnym i pośrednim zakresie skutków – skie-
rowują się przeciw człowiekowi”90. 

Jednoznaczne stwierdzenie negatywnych skutków zagrożeń nie pozwala jednak na 
wyłączny pesymizm w ocenie współczesnych zjawisk w świecie i w życiu dzisiejszych 
ludzi. Byłby to bowiem obraz świadomie zniekształcany, a tym samym nieprawdzi-
wy. Obserwując wydarzenia naszych czasów zauważa się też inny ich aspekt, mniej 
pesymistyczny. Wśród wielu ludzi, także bardzo młodych, istnieje wyraźne otwarcie 
na poszukiwanie prawdy i dobra, gotowość jego niesienia potrzebującym. W świecie 
ludzi młodych, tych z ław szkolnych i uniwersyteckich, nie obce jest dążenie do rozwoju 
życia duchowego, do opierania się na wartościach chrześcijańskich, jako wartościach 
nadziei gwarantujących lepszy świat. Przykładem takich aspiracji są choćby Światowe 
Dni Młodzieży, odbywane w spotkaniach z Papieżem.

Przy postępującym dziś pluralizmie kulturowym i antropologicznym przełomie 
we współczesnym myśleniu nie brakuje rozwijających się dynamicznie relacji między 
kulturą i wiarą religijną, uznających wartość czynnika transcendentnego, a więc także 

89  Sob. Wat. II. Konstytucja Gaudium et spes, 9.

90  Jan Paweł II, Enc. Redemptor hominis, 15.

Objawienia. Dialog kultury i wiary domaga się uznania zasady, że wiara potrzebuje 
pośrednictwa kulturowego, aby mogła stać się drogą dla człowieka. Z tego wynika, że 
owe pośrednictwo kultury stanowi jakby konstytutywny element wiary. Religia i wia-
ra bowiem wyrażają siebie w określonych formach kultury, właściwych dla danego 
miejsca i czasu91. 

W tym kontekście również wartości chrześcijańskie, podobnie jak wszystkie obiek-
tywne wartości, jawią się jako powszechne i absolutne. Mają one podstawowy sens 
inspirujący oraz wskazują ogólny kierunek i drogę do osiągnięcia celu. Nie zawierają 
jednak konkretnych wskazań co do przedmiotu i sposobu działania. Dlatego muszą 
one być praktycznie wprowadzane w konkretne warunki społeczne, aby mogły stać 
się użyteczne92. Dotyczy to wszystkich wartości ewangelicznych, także dzieł miło-
sierdzia. Dzieła te są włączone w spiralę prawdziwych relacji ludzkich, w zaradzanie 
biedzie, w poszukiwanie sprawiedliwości, w budowanie pokoju. Stanowią one ważne 
ogniwo także w procesie nowej ewangelizacji, prowadząc do szczególnego spotkania 
człowieka z wiarą, do spotkania humanizmu z wiarą. Skoro miłosierdzie jest związa-
ne wewnętrznie z praktykowaniem miłości, a miłość miłosierna jest miarą wielkości 
człowieka, jak nią była w odniesieniu do Chrystusa, to jest ona również miarą praw-
dziwego humanizmu.

2. Miłość miłosierna

Pierwsza encyklika Benedykta XVI Deus caritas est jest poświęcona miłości 
chrześcijańskiej. Na bogatym obszarze semantycznym słowa miłość występują jej 
różne odcienia, od czysto erotycznej skłonności („eros”), poprzez miłość przyjaźni 
(„philia”), aż do prawdziwej miłości („verus amor”), która w Nowym Testamencie 
została określona terminem agápe93. Tym ostatnim określeniem posłużył się św. Paweł 
mówiąc o naturze miłości małżeńskiej, jako miłości międzyosobowej (amor eminenter 
humanus), odtwarzającej prawdziwą miłość Chrystusa do Kościoła (por. Ef 5,21-33). 
Owa miłość wzorcza nie jest filantropijną ideą, czy wzruszającym obrazem, ale kon-
kretną „ofiarniczą” rzeczywistością. Chrystus umiłował nas miłością bezinteresowną, 
gdy byliśmy jeszcze w grzechach i za nas złożył Ojcu w ofierze własne życie. To chry-
stologiczne odniesienie miłości u św. Pawła nadaje pojęciu „agápe” bogatszy sens od 

91  Por. W. Hartmann, P. Tillich, w: Mysterium Salutis. Supplemento, t. 12, (Queriniana) Brescia 
1978, s. 297-304.

92  Por. Cz. Rychlicki, Podstawa wartości w kulturze, w: (red: J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski), 
Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum, (UKSW) Warszawa 2004, 
s. 695-718.

93  Por. Benedykt XVI, Enc. Deus caritas EST, Libreria Editrice Vaticana 2006, n. 2-10; KDK 47, 49.
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greckiego rozumienia terminów „éros”, „storgé”, czy „philia”94. Chrześcijański sens 
agápe skierowany jest na dobro osoby w potrzebie, aż do zatarcia różnicy między bliski-
mi i nieprzyjaciółmi95. Zawiera ono bowiem w sobie sens międzyosobowego, wolnego 
oddania się drugiej osobie i za drugą, na mocy czego miłość musi się urzeczywistniać 
w ciągu całego życia, poprzez dzieła praktykowane. Taki sens pojęcie agápe-caritas 
wyprowadza z bezinteresownej miłości Boga (Ef 2,4) i Chrystusa (Ef 5, 2 i 25) wobec 
grzeszników i na wzór tej miłości przenosi się na chrześcijańską miłość bliźniego jako 
miłosierdzie („èleos” – por. Ef 2,4).

3. Miłosierdzie człowieka zakorzenione w miłości Boga

 Skoro już powiedzieliśmy, że miłość (agápe) jest aktem międzyosobowym, w któ-
rym jedna strona oddaje się drugiej na zasadzie wolnego daru lub przekazuje osobie 
potrzebującej dar rzeczowy lub pomoc moralną, wyrażające najbardziej intymną i bez-
interesowną wolę obdarowującego, to należy spytać: gdzie szukać źródła autentycznej 
miłości w człowieku otwartym z natury na miłość?

W oparciu o wypowiedzi Pisma św. teologia naucza, że chrześcijańska miłość 
bliźniego jest elementem nadprzyrodzonej cnoty teologalnej miłości (caritas - agápe), 
w której miłujemy Boga ze względu na Niego samego jednocząc się z Nim. Miłość 
bliźniego nie jest jedynie konsekwencją miłości Boga ale samym aktem tej miłości, 
w której człowiek w wierze i nadziei oddaje się całkowicie Bogu. Tak pojęta miłość 
bliźniego jednoczy człowieka z samym Bogiem, ponieważ będąc owocem udzielania się 
Boga przez łaskę w Duchu Świętym, jednoczy człowieka z Bogiem. W oparciu o takie 
rozumowanie każdy akt miłości względem bliźniego jest formalnie aktem miłości Boga, 
ponieważ jest realizowany ze względu na Boga miłowanego miłością nadprzyrodzoną96. 

Na jakich podstawach teologia katolicka buduje takie przekonanie? W Piśmie św. 
nie ma wprost tak sformułowanej zasady. Są w nim jednak zawarte dwa przykazania 
współzależne: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją 
duszą i całym swoim umysłem (Mt 22,37) (...) Drugie podobne jest do niego: Będziesz 
miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22,39; por. Mk 12,30-31). Te dwa 
przykazania mają charakter normatywny, gdyż nie ma innego przykazania większego 
od nich (por. Mk 12,31). Zależność tę, i zakotwiczenie drugiego przykazania w pierw-

94  Por. M. Barth, Ephesians, Translation and Commentary on the Epistles to the Ephesians and to 
the Colossians, Edinburgh 1956, s. 715-720.

95  Por. V. Warnach, Liebe, w: J. B. Bauer, Bibeltgheologisches Wörterbuch, t. 2, Graz – Wien – Köln 
1967, s. 940-962.

96  Por. K. Rahner, Über die Einheit von nächsten un Gottesliebe, w: Schriften zur Theologie, VI, 
Benziger, Einsiedeln 1965, s. 277-298, tutaj s. 282-285.

szym, potwierdza św. Paweł stwierdzając o Chrystusie, że On – Wcielony Syn Boży, ze 
względu na miłość do Ojca złożył siebie samego w ofierze za nas bezinteresownie, aby 
przywrócić nas Bogu (por. Ga 1,4). Jest to akt miłości miłosiernej Wcielonego Syna 
Bożego wobec człowieka, ze względu na Ojca. Z motywu Wcielenia, jaki stanowi mi-
łość Boga do człowieka (J 3,16), św. Paweł wyprowadza radykalny wniosek, że miłość 
bliźniego stanowi wypełnienie Prawa (Rz 13, 8.10), a przez to stanowi samą podstawę 
i ostateczną normę chrześcijańskiego postępowania (1 Kor 12,31-13,13).

Ten sam wątek jawi się u Synoptyków w opisie sceny sądu ostatecznego, w której 
trwanie razem z Bogiem w Jego miłości wiecznej jest uwarunkowane realizacją przy-
kazania miłości bliźniego na ziemi (por. Mt 25, 34-46).

Św. Jan natomiast wskazuje miłość bliźniego jako konieczny element miłości Boga: 
„My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśliby ktoś mówił: 
‘Miłuję Boga’, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata 
swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od 
Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego” (1 J 4,19-21). 

Bóg w Chrystusie umiłował nas po to, abyśmy się wzajemnie miłowali: 

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umi-
łowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” (J 13,34). Miłość Boga i bliźniego 
wzajemnie się zakładają, gdyż Bóg naszej miłości jest Bogiem w nas, w miłości wzajemnej 
między nami: „Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas, i miłość ku Niemu jest 
w nas doskonała”(1 J 4,13).

W oparciu o teksty biblijne teologia postrzega miłość bliźniego zawartą w miłości 
Boga. W każdym bliźnim, który jest miłowany przez Boga, zostaje przyjęty i miłowany 
Bóg, ponieważ dar ofiarowany drugiemu człowiekowi wyprowadza od Boga swoją 
nieograniczoną pełnię. Chodzi o miłość osobową, której celem jest dobro drugiej osoby, 
zwłaszcza będącej w potrzebie. Pochylanie się z miłością nad człowiekiem potrzebu-
jącym pomocy jest dalekie od wyrażania jakiejkolwiek wyższości i dokonuje się bez 
jakiegokolwiek upokorzenia godności osoby wspomaganej. Poszanowanie godności 
każdego człowieka wypływa z uznania wartości ewangelicznych, które otwierają na 
autentyczne relacje międzyosobowe, na poszukiwanie sprawiedliwości, której skutkom 
starał się zaradzić najdoskonalszy człowiek - Chrystus Jezus. Znając życiową sytuację 
wielu sobie współczesnych nad Jeziorem Galilejskim okazał On akt prawdziwej miłości 
miłosiernej, zarówno wobec chorych jak i zgłodniałych. Słowa Jezusa: „Żal mi tego tłu-
mu! Już trzy dni trwają przy mnie a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, 
żeby kto nie zasłabł w drodze” (Mt 15,32; por. Mk 8,2-3), są głębokim pochyleniem się 
nad człowiekiem. Nic więc dziwnego, że doświadczenie miłosierdzia wyzwalało u osób 
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obdarowanych autentyczną wiarę w Boga Izraela (por. Mt 15,31). W Chrystusie ludzie 
odkrywali prawdę o Bogu, ale w Nim objawiała się także pełna prawda o człowieku. 
Świadczenie miłosierdzia jest bowiem świadectwem wiary dojrzałej, nie idącej jedynie 
za impulsem wyrachowania i zwrócenia na siebie uwagi, ale mocno zakorzenionej 
w przyjaźni z Bogiem w Chrystusie.

4. Miłosierdzie a kulturowe działanie człowieka

Kościół Chrystusowy, świadomy swojego powołania przez miłosierdzie Boga, pra-
gnie realizować swoją istotnie zbawczą misję przez świadczenie miłości miłosiernej, 
która stoi w opozycji do „tajemnicy bezbożności” (mysterium iniquitatis: 2 Tes 2,7). Św. 
Ireneusz interpretując tę ideę Pawłową pragnie podkreślić przeświadczenie, że człowiek 
zamykając swoje serce na biedę drugiej osoby sprzeciwia się skutecznie Bożemu pla-
nowi zbawienia, na podobieństwo Szatana, który odpadł burząc prawo miłości Boga97.

Kryzys miłości względem bliźniego naznaczył naszą historię od jej początków. 
Wystarczy przywołać jego protagonistów Kaina i Abla, których historia ukazuje 
„gniew Boga”, spowodowany grzeszną skłonnością w człowieku ujawnioną w słowach 
Kaina: „Czy jestem stróżem brata mego?” (Rdz 4,9). Ten sam korzeń we wrogości serca 
odkrywa Jezus wobec Żydów pyszniących się swoim pochodzeniem od Abrahama, 
ale zamkniętych na przyjęcie Zbawiciela: „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać 
pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo 
prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem 
kłamstwa” (J 8,44). W tym więc kontekście Jezus kieruje do wszystkich swoje prze-
słanie: „Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się 
wzajemnie miłowali” (1 J 3,11). 

Ludzie od początku znaleźli się w kryzysie miłosierdzia. W jednym i drugim przy-
kładowo wspomnianym przypadku sprzeciwiają się oni planom miłosierdzia Boga 
przez brak miłosierdzia wobec drugiego człowieka. Dlatego Chrystus jako Sędzia 
ostateczny wypowie wyrok adekwatny do braku tej postawy, stawiając znak równości 
między miłosierdziem człowieka i miłością Boga: „Wszystko, czego nie uczyniliście 
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili” (Mt 25,45).

Wierny woli Chrystusa posyłającego apostołów do całego świata Kościół pragnie 
realizować zbawcze dzieło miłosierdzia wobec każdego człowieka i na różne sposoby. 

97  Św. Ireneusz, Adversus haereses, V, 24,3: „Diabolus autem, quippe apostata existens angelus, hoc 
tantum potest, quod detegit in principio, seducere et abstrahere mentem hominis ad transgredienda 
praecepta Dei, et paulatim obcaecare corda eorum, qui conarentur servire ei, ad obliviscendum 
quidem verum Deum; ipsum autem quasi Deum adorare“.

Podejmuje je w poczuciu sprawiedliwości, rozumianej jako postępowanie odpowiadające 
wezwaniu Boga, które angażuje nas całych. Sprawiedliwość w rozumieniu biblijnym 
oznacza kompletną dyspozycyjność wprowadzoną w działanie zmierzające do przy-
wrócenia zainicjowanego przez Boga porządku i harmonii w świecie98.

Pamiętając o tym wezwaniu ostatni Sobór w drugim rozdziale Konstytucji Lumen 
gentium ustala zasadę, wokół której będzie się rozwijać doktryna Kościoła o realizacji 
dzieła miłosierdzia. Zasada ta mówi, że każdy człowiek, niezależnie od osobistych 
odniesień do religii w jej różnych formach historycznych, jest miły Bogu i godzien jest 
Jego pomocy, jeśli jego postawa wewnętrzna wyraża całkowitą dyspozycyjność Bogu 
w całym życiu (por. KK, 9). Miłość Boga do każdego człowieka wyrasta z powszech-
nego przeznaczenia do zbawienia, które osiąga się jedynie przez Chrystusa. „Jedność 
z Chrystusem” w ostatecznej analizie nie jest więc uwarunkowana zewnętrznym 
wyznawaniem określonej religii, ale przez „wewnętrzną dyspozycyjność” do szukania 
Boga, właściwą dla wiary i przez prawość sumienia (por. KK, 16).

W nurcie kontynuowania soborowej recepcji biblijnego przesłania o zbawczym cha-
rakterze miłosierdzia chrześcijańskiego przez Kościół także Benedykt XVI w pierwszej 
swojej encyklice Deus caritas est przypomina całej wspólnocie wierzących, że „działal-
ność Kościoła jest wyrazem miłości, która pragnie całkowitego dobra człowieka, [...] 
pragnie jego promocji w różnych wymiarach życia i ludzkiej aktywności. Miłość jest 
zatem służbą, którą Kościół pełni, aby nieustannie wychodzić naprzeciw cierpieniom 
i potrzebom, również materialnym, ludzi” (n. 19).

Miłość bliźniego jest powinnością każdego człowieka, a w szczególności wierzące-
go. Skoro tak, to również jest powinnością całej wspólnoty osób. Społeczny charakter 
człowieka jest podkreślony od początku opisu stworzenia. Na mocy więc Objawienia 
wierzący powinien lepiej wiedzieć co oznacza „miłować”. Nie cierpiące zwłoki przypo-
minanie tego obowiązku i konsekwentne wdrażanie go w życie codzienne spoczywa na 
organizacjach międzynarodowych, odpowiedzialnych za sprawiedliwość, pokój i ład 
społeczny, za promocję życia ludzkiego. Przede wszystkich obowiązek ten spoczywa 
na Kościele dziś, kiedy współczesny rytm życia wydaje się wyznaczać centralne miejsce 
aktywności zewnętrznej, programowo eliminującej motywacje religijno-etyczne. Czło-
wiek współczesny nie uznaje swojej własnej sytuacji w świecie jako czegoś narzuconego 
mu z zewnątrz, ale świadomie stara się wpływać na jej przekształcanie. W rozwój tej 
świadomości indywidualnej włączyły się różne ideologie niesione przez potężne ruchy 
społeczne. Najpierw Rewolucja Francuska starała się wprowadzać w przemiany społecz-
ne nowy porządek polityczny, a po niej przyszedł marksizm, dekolonizacja, instytucje 
międzynarodowe i nowa technika, które nie ograniczyły się do regulowania problemów 

98  Por. A. Dylus - H. Witczyk, Sprawiedliwość, w: Słownik Teologiczny, Katowice 1998, s. 549.
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na płaszczyźnie czysto materialnej, ale starały się i nadal starają przeniknąć wszystkie 
płaszczyzny życia, co powoduje także zmiany w sferze duchowej człowieka. Zapomina 
się, a nawet świadomie się eliminuje z planów transformacji życia codziennego wartości 
transcendentne, starając się zaspokoić głód chleba, co ani nie jest wystarczająco reali-
zowane ani nie wystarcza człowiekowi. Wytworzoną współcześnie sytuację tak oceniał 
K. Rahner: „Duchowa sytuacja dzisiejszego człowieka pozostaje istotnie naznaczona 
wpływem zaprogramowanej nowej przyszłości. Człowiek dzisiejszy bardziej niż kiedy-
kolwiek ma odczucie bycia powołanym do życia w nowo zaprojektowanej i całkowicie 
odmiennej rzeczywistości; czuje się jako istota, której obecność jest usprawiedliwiona 
jedynie jako uwarunkowanie dla własnej przyszłości; a owa przyszłość nie jest przez 
niego rozumiana „eschatologicznie”, jako dar Boga przecinający historię doczesną, ale 
jako zwycięstwo spowodowane i odniesione przez samego człowieka99”.

W ten sposób od dawna nabrzmiały problem pozostaje dziś aktualny, może tylko 
ze wzmożona siłą jest potęgowany przez sekularyzację życia. Czy chrześcijanin przyj-
mujący Ewangelię, jako program postępowania i gwarancję zbawienia, powinien się 
angażować w realizację zadania przemiany życia respektującego ten program? 

Odpowiadając na to pytanie Sobór Watykański II w Konstytucji Gaudium et spes 
zwraca uwagę, że „Człowiek zawsze starał się dynamiczniej rozwijać swoje życie dzięki 
własnej pracy i uzdolnieniom duchowym; współcześnie zaś, zwłaszcza z pomocą nauki 
i techniki, rozszerzył swoje władanie na niemal całą przyrodę i stale je poszerza; przede 
wszystkim dzięki rosnącej liczbie różnorodnych form współżycia między narodami 
rodzina ludzka stopniowo zyskuje świadomość, że tworzy wspólnotę obejmującą cały 
świat i ją kształtuje. Na skutek tego wiele dóbr, których człowiek oczekiwał niegdyś głów-
nie od wyższych mocy, obecnie pozyskuje już dzięki własnemu działaniu” (GS, n. 33).

Niewątpliwie ten rozwój wywiera znaczny wpływ na współczesny kryzys religijny, 
złączony z procesem sekularyzacji. Chrześcijaństwo nie może się jednak biernie podda-
wać okolicznościom życia. Zadaniem człowieka jest przekształcać te uwarunkowania 
w życiu osobistym i społecznym, a ludzie wierzący mają moralny obowiązek włączyć 
w łańcuch przemian także wartości religijno – moralne. Dotyczy to różnych warstw 
życia społecznego, w którym znajduje swoje miejsce i fundament także wymiar kul-
turowy w aspekcie teologicznym. 

99  K. Rahner, Das Christentum und der „Neue Mensch“, w: Schriften zur Theologie, t. V, Benziger 
Einsiedeln 1964, s.159-160: „Die geistige Situation des heutigen Menschen wesentlich durch einen 
Entwurf des neuen und künftigen Menschen bestimmt wird. Der Mensche von heute empfindet sich 
weitgehend als denjenigen, der sich selbst in eine neue und ganz andere Zukunft hinein zu überwinden 
hat, als ein Wesen, dessen Gegenwart nur als Bedingung seiner Zukunft sich rechtfertig, wobei diese 
ihn rechtferdigende eigene Zukunft nicht - eschatologisch - als die Gabe Gottes gedacht wird, die 
die zeitliche Geschichte aufhebt, sondern als das, was der Mensch selber sich schafft und erobert“.

W oparciu o swoją różnoraką działalność w świecie człowiek jest zdolny realizować 
także wielkie przykazanie Chrystusa: dawać siebie innym. Przykazanie miłości bowiem 
nie ogranicza się jedynie do tych działań, które określamy powszechnie „dziełami 
charytatywnymi”, ale rozciąga się na całą działalność kulturową, która w dużej mierze 
angażuje nasze siły i wypełnia nasz czas. Aby nie oddzielać religii od kultury szcze-
gólnie chrześcijanie są wezwani do wejścia w dialog z kulturami i do otwarcia się na 

„znaki czasu”, do czego zachęca ostatni Sobór w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele 
w świecie współczesnym. W stałym procesie poszukiwania nowych form chrześcijańskiej 
obecności w kulturze ogromną rolę będzie zawsze odgrywać zrozumienie i szacunek 
dla osoby ludzkiej, we wszystkich możliwych formach niesienia pomocy człowieko-
wi. Działalność, przez którą Kościół może realizować swoją misję, sprowadza się do 
trzech podstawowych zadań: ewangelizacja, chrześcijańskie ożywienie rzeczywistości 
ziemskich i świadczenie miłości.

Do tych trzech podstawowych zadań nawiązał Papież w encyklice Deus caritas 
est: „Cała działalność Kościoła jest wyrazem miłości, która pragnie całkowitego dobra 
człowieka: pragnie jego ewangelizacji przez Słowo i Sakramenty, co jest dziełem często 
heroicznym w jego historycznej realizacji; pragnie jego promocji w różnych wymiarach 
życia i ludzkiej aktywności”100.

 Ewangelizacja jest związana z przekazywaniem chrześcijańskiego przesłania prawdy 
i nadprzyrodzonego życia w różnych formach wyrazu odpowiadających wymogom 
miejsca i czasu, głównie poprzez Słowo Boże i sakramenty. Chrześcijańskie ożywianie 
rzeczywistości ziemskich jest związane ze znalezieniem właściwych metod i sposobów 
dla znalezienia rozwiązań konkretnych problemów życiowych. Jest to zadanie skiero-
wane głównie do wierzących świeckich, którzy żyją na co dzień z ludźmi dzielącymi 
ich warunki życiowe i kulturowe uwarunkowania. Celem takich wysiłków jest służba 
człowiekowi w rozwoju jego osobowości. Często wymaga ona podjęcia dialogu, szcze-
rego wysiłku dla zrozumienia drugiej strony, jednak bez utraty własnej tożsamości.

Nieodzowną formą ewangelizacji i chrześcijańskiego ożywiania rzeczywistości 
ziemskich jest dawanie przez chrześcijan świadectwa przez posługę miłości101. Na 
mocy przykazania „czyńcie sobie ziemię poddaną” chrześcijanie, w sposób szczegól-
ny, są wezwani do promowania kultury, do działań socjalnych, odpowiednio do ich 
kompetencji i zgodnych z wyznawaną wiarą.

Jednym z istotnych ogniw działania Kościoła i wierzących na rzecz rozwoju 
osoby ludzkiej pozostaje aktualny ciągle nakaz świadczenia miłości bliźniemu. Jest 

100  Benedykt XVI, Enc. Deus caritas est, n. 19.

101  Por. Tamże. n. 19-39.
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ona „powinnością każdego poszczególnego wierzącego, ale jest także zadaniem całej 
wspólnoty kościelnej, i to na każdym jej poziomie: od wspólnoty lokalnej, przez Kościół 
partykularny, aż po Kościół powszechny w jego wymiarze globalnym”102. Ponieważ 
Kościół jako wspólnota jest powołany do wprowadzania miłości w czyn potrzebna 
jest do tego również organizacja103. „Caritas – mówi Papież – nie jest dla Kościoła 
rodzajem opieki społecznej, którą można by powierzyć komuś innemu, ale należy do 
jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty”104. 

Dzieła miłości są zróżnicowane i wymagają odpowiednich kwalifikacji: centrów 
hospitalizacji, opieki moralnej, szpitali i hospicjów. Również ich rozmieszczenie obej-
muje różne terytoria, i te parafialne, diecezjalne, krajowe i wreszcie międzynarodowe, 
jak „Caritas Internationalis”, naznaczona w naszych czasach głodem w świecie i nie-
sprawiedliwą nierównością społeczną między narodami105. 

Ponieważ przykazanie miłości jest skierowane do wszystkich i obejmuje wszystkich, 
z jego doświadczania nie może być nikt wyjęty i dlatego, że „caritas – agápe wykracza 
poza granice Kościoła, przypowieść o dobrym Samarytaninie pozostaje kryterium 
miary, nakłada powszechność miłości, która kieruje się ku potrzebującemu, spotka-
nemu przypadkiem (por. Łk 10, 31), kimkolwiek jest”106. Świadczenie miłości stanowi 
dla chrześcijaństwa i dla Kościoła argument jego wierności wobec woli Chrystusa, 
który w jedno złączył przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego.

5. Humanizująca wartość miłosierdzia

Z tak ujętego przesłania wynikają ważne konsekwencje, zarówno dla „nowej ewan-
gelizacji” jak i dla wszystkich działań mających na celu dobro człowieka. Odwołując 
się do nauki ostatniego Soboru, który mówi „Ktokolwiek idzie za Chrystusem, dosko-
nałym Człowiekiem, sam również staje się pełniej człowiekiem”107, należy przyjąć, że 
wszelka ewangelizacja życia oparta na prawie miłości nie stanowi dla szeroko rozu-
mianej kultury elementu obcego, gdyż ma na uwadze pełniejszy rozwój osobowości 
człowieka. Wszelkie działania mające na uwadze ten rozwój, włącznie ze świadczeniem 
miłosierdzia, a wynikające z motywu religijnego i ewangelicznego, są realizowane 

102  Benedykt XVI, Enc. Deus caritas est, n. 20.

103  Por. tamże.

104  Tamże, n. 25.

105  Por. P. Winninger, I ministeri dei diaconi nella Chiesa d’oggi, w: G. Baraúna, La Chiesa del Vaticano 
II. Studi e commenti intorno alla Costituzione dommatica “Lumen Gentium”, Firenze 1965, s. 949.

106  Benedykt XVI, Enc. Deus caritas est, n. 25.

107  Sobór Wat. II, Konstytucja Gaudium et spes, n. 41.

z uwagi na człowieka, dla którego miarą pełnego człowieczeństwa jest Chrystus, Bóg 
wcielony dla człowieka. Skoro sam Bóg tak umiłował człowieka, że niezależnie od jego 
niewierności wobec Stwórcy, co więcej, mając na uwadze ją i zbawienie człowieka sam 
stał się człowiekiem, również Kościół ma obowiązek troski o wszechstronny rozwój 
człowieka ze względu na jego człowieczeństwo. Niesienie pomocy potrzebującym 
w sferze materialnej i duchowej jest nie tylko dziełem chrześcijańskiego miłosierdzia 
ale także wyrazem rozwiniętej kultury. Jak przypomniał Jan Paweł II w siedzibie UNE-
SCO, wszelkie zagrożenie praw człowieka, zarówno w dziedzinie dóbr duchowych jak 
materialnych, stanowi pogwałcenie podstawowych praw osoby ludzkiej108.

Chrześcijaństwo odwołując się do Osoby Chrystusa, jako miary rozwoju każdego 
człowieka, podkreśla wartość osoby ludzkiej jako centralny punkt odniesienia wszyst-
kich działań indywidualnych i społecznych. Tę prawdę uwypuklił także w swoich 
obradach odbyty w Watykanie jesienią 2005 r. Synod Biskupów, omawiający sens 
i miejsce Eucharystii w wierze i misji Kościoła. W części poświęconej kwestiom spo-
łecznym Synod podkreślił, że: „Miłość wobec ubogich i będących na marginesie życia 
nie była jedynie przedmiotem przepowiadania Jezusa, ale nadała sens całemu Jego życiu. 
Rozwiązaniem wszelkich problemów ludzkości jest miłość, nie słaba i retoryczna ale ta 
jakiej uczy nas Jezus w Eucharystii, miłość dająca się i poświęcająca109.

Miłość miłosierna, niezależnie przez kogo jest realizowana i komukolwiek jest 
świadczona, posiada wartość humanizującą czyny człowieka. I dlatego Kościół czujący 
współodpowiedzialność za rozwój osobowy człowieka nie przestaje apelować o czyny 
miłości wobec potrzebujących i sam realizuje te dzieła promując różne inicjatywy. Czyni 
to także w celu zażegnania działań wojennych, w których biedni najbardziej biednieją, 
oraz wzywa do dialogu i współpracy na rzecz budowania świata bardziej sprawiedliwego. 
Promując różne inicjatywy na rzecz świadczenia miłosierdzia Kościół widzi w nich 
także środki prowadzące do wewnętrznego oczyszczania się i odnawiania, bo miłość 
nigdy „nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą” (1 Kor 13, 6).

108  Por. Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie UNESCO, W imię przyszłości kultury, (Paryż 2. 
06. 1980). 

109  Por. XI Synod Biskupów, L’Eucaristia: fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa. 
Instrumentum laboris, Watykan 2005.



79

CARITAS JAKO
ZINSTYTUCJONALIZOWANA
FORMA MIŁOSIERDZIA

Ks. Wiesław Przygoda

C hrześcijaństwo z Bożego postanowienia przybrało społeczny kształt Kościoła. 
Chrystus powołał Kościół nie dla niego samego, lecz aby był znakiem i krze-
wicielem miłości Bożej w świecie. Uczniowie Chrystusa mają być świadkami 

Jego miłości nie tylko wobec siebie nawzajem, ale także wobec ludzi inaczej wierzących 
lub w ogóle niewierzących w Boga. Dlatego Kościół od zarania swoich dziejów pełnił 
posługę charytatywną zaadresowaną do wszystkich potrzebujących. We wspomaganiu 
potrzebujących Kościół był otwarty na współpracę z innymi instytucjami i ludźmi 
dobrej woli. Aktualność tej zasady potwierdził papież Benedykt XVI, wskazując, że 
caritas chrześcijańska ma wykraczać poza granice Kościoła i wspierać potrzebującego 
bez względu na to, kim on jest (DCE 25). Uniwersalizm obowiązku miłości, potwier-
dzony przez Chrystusa w przypowieści o dobrym Samarytaninie (Łk 10, 30-37), wy-
maga od Kościoła otwartości i współpracy z innymi instytucjami pomocy społecznej. 
Wymogom tego obowiązku nie jest bowiem w stanie sprostać spontaniczny odruch 
ludzkiego serca, do jego wypełnienia potrzeba dobrze zorganizowanej instytucji. 
W Kościele katolickim obok wielu innych organizacji i stowarzyszeń charytatywnych 
pierwszoplanową rolę odgrywa organizacja Caritas.

Od dawna ludzie byli wyczuleni na biedę i dolegliwości innych. W minionych epo-
kach reagowano na ludzki niedostatek bliźnich albo indywidualnie, próbując usunąć 
braki, albo podejmowano wspólny społeczny wysiłek na rzecz walki z kataklizmami. 
W ubiegłych stuleciach pomoc na rzecz chorych i ubogich funkcjonowała przeważnie 
w sposób dyskretny, natomiast poczynając od połowy XIX wieku, powoli przerodziła 
się w odpowiedzialność zbiorową i przybrała charakter publiczny, w umysłach wielu 
ludzi i społeczeństw zaświtała idea państwa opiekuńczego, a zaangażowanie w pomoc 
człowiekowi w potrzebie stało się integralną częścią kultury.
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Współcześnie, przynajmniej w kręgu cywilizacji zachodniej, mamy do czynienia 
ze swoistym wolnym rynkiem instytucji charytatywno-opiekuńczych. Kościół nie 
jest dzisiaj, jak to miało miejsce przez całe wieki od starożytności począwszy aż do 
epoki oświecenia, osamotniony w dziele pomocy ludziom ubogim i potrzebującym. 
Kościół jest niejako skazany na współpracę z instytucjami państwa w dziele pomaga-
nia człowiekowi w coraz bardziej skomplikowanych obszarach ludzkiej biedy. Więk-
szość państw zachodnich wytworzyła prawo wspierające rozwój tzw. sponsoringu 
akcji charytatywnych przez podmioty gospodarcze. Również instytucje państwowe 
i samorządowe chętnie współpracują z organizacjami charytatywnymi Kościoła 
w konkretnych przedsięwzięciach humanitarnych, dysponując niekiedy znaczącymi 
funduszami celowymi, np. na przezwyciężenie zjawiska narkomani lub bezdomności, 
albo wsparcie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Na 
marginesie wspierania akcji humanitarnych pojawiły się nowe zjawiska. Podmioty 
gospodarcze wykorzystują niekiedy świadczoną pomoc na cele charytatywne do 
reklamy swojej firmy, a rządy swój wkład w walkę z biedą wykorzystują do lobbingu 
socjalno-politycznego w skali krajowej lub międzynarodowej.

Kościół nie ma innego wyjścia, jak tylko odnaleźć swoje miejsce w tym nowym 
kontekście kulturowym działalności charytatywnej, z zachowaniem jednak swojej 
specyfiki i celu tejże działalności, który nie pokrywa się w pełni z celami zakładanymi 
przez świeckie organizacje humanitarne. Kościół dbając o własną tożsamość i o reali-
zację swojej misji, której integralną częścią jest pomoc człowiekowi w potrzebie (por. 
KK 12, 46; DA 8, 31), nie może odgradzać się od innych instytucji humanitarnych, gdyż 
nie byłby w stanie sprostać wyzwaniom czasu bez sprzymierzeńców spoza środowiska 
kościelnego. Kościół pełni swoją służbę na rzecz człowieka w świecie, dlatego nie może 
uciec z tego świata, koncentrując swoją uwagę na rzeczywistości niebiańskiej. Kościół 
w swojej działalności zbawczej powinien postrzegać człowieka w wielorakich struk-
turach, w których on żyje, gdyż mogą one przyczyniać się zarówno do jego zguby, jak 
i do zbawienia. Zadaniem organizacji charytatywnych jest podejmowanie wielorakich 
inicjatyw, które przeciwstawiają się zgubnym dla człowieka tendencjom, a sprzyjają 
poprawie warunków jego życia.

Aktualnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że instytucje charytatywne Kościoła 
znalazły się w kręgu organizacji pozarządowych, tworzących w państwach demokra-
tycznych tzw. „trzeci sektor”. Sytuacja ta sprawia, że organizacje katolickie stają się 
partnerami dla rządów państw w jednym szeregu wraz z wieloma zróżnicowanymi pod 
względem światopoglądowym organizacjami humanitarnymi. Kontekst pluralizmu 
kulturowego wymaga dużej ostrożności przy zawieraniu aliansów, szczególnie gdy 
partnerami akcji solidarnościowych stają się partie lub ruchy polityczne. Kościół nie 
może dać się wmanewrować w działalność społeczną, która okaże się działalnością 
zakładającą obok celów humanitarnych wywieranie wpływu na podział władzy albo 

wręcz zdobywanie władzy. Taka symbioza byłaby dla Kościoła niekorzystna, gdyż jego 
powołaniem jest pokazywanie perspektywy zbawczej wszystkim ludziom, a nie tylko 
wybranym grupom obywateli z takich czy innych opcji politycznych. Toteż zadaniem 
charytatywnych instytucji Kościoła obok różnych form świadczonej pomocy jest pod-
trzymywanie pamięci o biblijnych korzeniach miłości bliźniego oraz kultywowanie 
bogatej spuścizny św. Bazylego z Cezarei, św. Marcina z Tours, św. Elżbiety Węgierskiej, 
św. Wincentego a Paulo, św. Brata Alberta Chmielowskiego, bł. Matki Teresy z Kalkuty, 
bł. Edmunda Bojanowskiego i wielu innych świadków miłości, jakich przez wieki 
wydało chrześcijaństwo.

W przypadku kościelnych instytucji charytatywnych nie chodzi tylko o sprostanie 
konkurencji i utrzymanie się na specyficznym „rynku działalności pomocowej”. By-
łoby to zbyt mało z punktu widzenia celów, jakie ma Kościół do spełnienia w świecie, 
realizując swoją zbawczą misję. Im bardziej zsekularyzowane środowisko, w którym 
żyje i realizuje swoją zbawczą posługę Kościół, tym bardziej jego działalność charyta-
tywna ma jaśnieć swym blaskiem i naprowadzać ludzi na spotkanie z Bogiem, który 
jest miłością (1J 4,8). Działalność charytatywna Kościoła nie jest celem samym w sobie, 
lecz powinna ona przyczyniać się do realizacji fundamentalnego celu Kościoła, jakim 
jest zbawienie ludzi.

Wobec wielości i zróżnicowania zadań charytatywnych nieodzowne staje się ak-
tualnie rozwijanie organizacji i stowarzyszeń charytatywnych, które są w stanie nieść 
profesjonalną pomoc potrzebującym w imieniu Kościoła. Do takich niewątpliwie należy 
organizacja Caritas, posiadająca struktury międzynarodowe, krajowe i diecezjalne. 
Jednak działalność charytatywna nie powinna zbytnio oddalać się od konkretnych 
wspólnot kościelnych, zwłaszcza parafii. Przepowiadanie słowa Bożego i służba Boża 
mogą bowiem osiągnąć swój cel tylko tam, gdzie w obliczu wielorakiej biedy ludzkiej 
można spotkać współmierną do potrzeb, konkretną i odczuwalną pomoc ze strony 
Kościoła. Ponadto należy troszczyć się, żeby posługa charytatywna nie była pozbawiona 
ducha miłosierdzia chrześcijańskiego i świadectwa życia ludzi pomagających w imieniu 
Kościoła, gdyż straciłaby wewnętrzną wartość i moc oddziaływania misyjnego.

Świat ma prawo oczekiwać dzisiaj od Kościoła przykładu miłości służebnej i ofiarnej. 
Kościół jako „znak i narzędzie” powinien stać się dla świata współczesnego nauczycie-
lem pokory, poświęcenia i służby. W praktyce nic tak nie podnosi autorytetu Kościoła 
i jego wiarygodności, jak świadectwo bezinteresownej miłości jego członków. Wartość 
posługi charytatywnej w życiu i działalności Kościoła wydaje się wprost nieoceniona. 
Jeżeli jednak posługa miłości jest faktycznie wartością podzielaną i wyznawaną, to 
warto również lepiej niż dotychczas zatroszczyć się o dzieła miłości, a zwłaszcza pa-
rafialne zespoły Caritas. Tylko parafia ożywiona miłością, a przez nią także Kościół, 
odzyskają swój pełny blask, wiarygodność w nauczaniu, autentyzm w liturgii oraz 
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wspólnotę w życiu i działaniu.

Kościół stworzony z inicjatywy Boga jest powołany do pośrednictwa w przeka-
zywaniu Bożego życia i miłości ludziom wszystkich czasów. Przez głoszenie słowa 
Bożego oraz sprawowanie sakramentów świętych Kościół rodzi i wychowuje swoich 
wyznawców do życia miłością na co dzień. Kresem tego procesu jest doprowadzenie 
wszystkich powołanych do pełni miłości, do uczestnictwa w wiekuistej chwale Boga. 
Z Bożego planu zbawienia nikt nie jest „z góry” wykluczony, a Kościół jest znakiem 
i narzędziem wprowadzania pielgrzymującego ludu w egzystencję trynitarnej miłości 
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kościół nie może zaprzestać pełnienia posługi chary-
tatywnej, gdyż dla wielu ludzi potrzebujących pomocy jest ona skutecznym znakiem 
nadziei, a niekiedy jedyną drogą doświadczenia odwiecznej miłości Boga.

Papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus ogłaszającej jubileuszowy nad-
zwyczajny Rok Miłosierdzia podkreślił, że „główną belką, na której wspiera się życie 
Kościoła, jest miłosierdzie. Wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła powinno 
zostać otulone czułością, z jaką kieruje się do wiernych; nic też z jego głoszenia i z jego 
świadectwa ukazanego światu nie może być pozbawione miłosierdzia”. W przekonaniu 
papieża w pojęciu miłosierdzia zawiera się synteza tajemnicy wiary chrześcijańskiej. Już 
w Starym Testamencie Bóg Ojciec „bogaty w miłosierdzie” (Ef 2,4) objawił Mojżeszowi 
swoje imię: „Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34,6). 
Gdy jednak nadeszła „pełnia czasów” (Ga 4,4), zesłał On swojego Syna, narodzonego 
z Maryi Dziewicy, aby objawić ludziom w sposób ostateczny swoją miłość. W encyklice 
Lumen fidei znajdujemy następujące słowa: „wiara chrześci jańska jest wiarą w Miłość 
pełną, w jej skuteczną moc, w jej zdolność przemieniania świata i wyja śniania czasu: 
«Myśmy poznali i uwierzyli miło ści, jaką Bóg ma ku nam» (1 J 4, 16). W miłości Bożej, 
objawionej w Jezusie, wiara dostrzega fun dament, na którym opiera się rzeczywistość 
i jej ostateczne przeznaczenie” (nr 15).

Papież Franciszek z rozwagą wybrał datę 8 grudnia 2015 roku na rozpoczęcie 
Roku Miłosierdzia, gdyż z racji przypadającej w tym dniu 50. rocznicy zakończenia 
Soboru Watykańskiego II pragnął przypomnieć ten moment, w którym Kościół roz-
poczynał nowy etap swojej historii i nowy etap ewangelizacji. W jego przekonaniu 
był to prawdziwy powiew Ducha Świętego wzywający do mówienia ludziom o Bogu 
w sposób bardziej zrozumiały. Jak zaznaczył, „po rozbiciu murów, które przez zbyt 
długi czas trzymały Kościół w zamknięciu jak w uprzywilejowanej cytadeli, nadszedł 
czas na głoszenie Ewangelii w nowy sposób. (…) Nowe zaangażowanie dla wszystkich 
chrześcijan, aby świadczyć z większym entuzjazmem i przekonaniem o swojej wierze. 
Kościół czuł odpowiedzialność za bycie w świecie żywym znakiem miłości Ojca” (MV).

Franciszek przypomniał wypowiedziane podczas inauguracji Soboru słowa pa-

pieża św. Jana XXIII, iż Kościół „woli posługiwać się raczej lekarstwem miłosierdzia, 
aniżeli surowością, (…) pragnie okazać się matką miłującą wszystkich, matką łaskawą, 
cierpliwą, pełną miłosierdzia i dobroci względem synów odłączonych” (MV). Ponadto 
odwołał się do stwierdzenia papieża bł. Pawła VI, wypowiedzianego na zakończenie 
obrad soborowych, iż religią Soboru Watykańskiego II była przede wszystkim miłość, 
a biblijna historia o Samarytaninie stała się paradygmatem jego duchowości.

„Strumień miłości i uwielbienia wylał się z Soboru na współczesny świat ludzki – 
mówił wówczas Paweł VI – zamiast deprymujących diagnoz, zachęcające lekarstwa; 
zamiast złowrogich przewidywań, w stronę świata współczesnego wysłaliśmy z Soboru 
przesłanie pełne zaufania: jego wartości nie tylko zostały uszanowane, ale i uhonoro-
wane, jego wysiłki wsparte, jego zamierzenia oczyszczone i pobłogosławione” (MV).

Z nauczania i stylu posługi dwóch wielkich papieży soborowych papież Franciszek 
wyprowadził ważny wniosek dla Kościoła współczesnego – ten mianowicie, że misją 
Kościoła jest służba człowiekowi, w każdym jego położeniu, w każdej jego chorobie 
i potrzebie. W bulli Misericordiae vultus papież Franciszek skierował do wiernych 
Kościoła gorący apel: „O jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone mi-
łosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość 
Boga! Do wszystkich, tak wierzących jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam 
miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas” (MV).

Ten balsam miłosierdzia – będący nie tylko znakiem Królestwa Bożego, ale wprost 
przejawem troski Boga o swoje dzieci, którym brakuje „pokarmu i napoju, ubrania, 
mieszkania, lekarstw, pracy, oświaty, środków do prowadzenia życia godnego czło-
wieka” (DA 8) – już dociera zarówno do ludzi wierzących, jak i niewierzących, tak do 
chrześcijan, jak i wyznawców innych religii będących w potrzebie, m.in. dzięki takim 
organizacjom jak Caritas Polska.

Oraganizacja ta czerpie z trwającej nieprzerwanie przez XX wieków chrześcijań-
skiej tradycji działalności charytatywnej, a także z ponad stuletniego doświadczenia 
organizacji Caritas. Wprawdzie w Polsce ciągłość statutowej działalności Caritas zo-
stała przerwana w latach 1950-1989, ale została ona wznowiona dzięki ustawie Sejmu 
RP z 17 V 1989 roku O stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Ustawa ta umożliwiła reaktywowanie organizacji Caritas, co faktycznie stało 
się na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniu 10 X 1990 roku. 
Caritas Polska, która jest duszpasterską organizacją Episkopatu Polski, koordynującą 
działalność charytatywną instytucji kościelnych w Polsce, obchodzi w tym roku swój 
srebrny jubileusz.
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CARITAS JAKO ZINSTYTUCJONALIZOWANA FORMA MIŁOSIERDZIA

Przez minione ćwierćwiecze Caritas krzewiła miłość chrześcijańską w społeczeństwie 
polskim, analizowała przyczyny ludzkiej biedy i poszukiwała sposobów jej usunięcia, 
organizowała nadzwyczajne akcje pomocy na rzecz ofiar klęsk żywiołowych, wojen, 
epidemii oraz aktywnie uczestniczyła w międzynarodowych programach rozwojowych. 
W realizacji tych celów Caritas Polska podejmowała współpracę z innymi organizacjami 
charytatywnymi religijnymi i świeckimi, w kraju i za granicą. Ponadto koordynowała 
działalność Caritas diecezjalnych w zakresie badań problemów społecznych, informacji, 
szkolenia i udzielania pomocy oraz rozwijała współpracę z Papieską Radą Cor Unum 
i Caritas Internationalis.
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1. Bóg „bogaty w miłosierdzie”, źródłem miłosierdzia 
ludzkiego

Źródłem miłosierdzia wśród ludzi jest miłosierdzie samego Boga. „Miłosierdzie 
naszego Pana objawia się przede wszystkim, kiedy pochyla się On nad ludzką nędzą 
i okazuje swoje współczucie tym, którzy potrzebują zrozumienia, uzdrowienia 
i przebaczenia. W Jezusie wszystko mówi o miłosierdziu. Co więcej, On sam jest 
miłosierdziem”110. To Bóg „bogaty w miłosierdzie”111 uzdalnia człowieka swoją łaską 
i jednocześnie zobowiązuje go do praktykowania miłosierdzia. Ojciec Św. Franciszek 
pisze do młodych: „Pozwólcie, by dotknęło was Jego bezgraniczne Miłosierdzie, aby-
ście wy z kolei, poprzez uczynki, słowa i modlitwę stali się apostołami miłosierdzia 
w naszym świecie zranionym egoizmem, nienawiścią i rozpaczą”112. 

Bóg jest więc nie tylko źródłem miłosierdzia, ale także jego wzorem: „Bądźcie 
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny ” (Łk 6,36). „Miłosierdzie na wzór Ojca 
Niebieskiego oznacza unikanie sądzenia, potępiania bliźnich oraz przebaczanie 
i wspaniałomyślne obdarowywanie” (Mt 5, 43-48)113. 

Miłosierdzie okazywane nam przez Boga można podzielić na miłosierdzie wstępne 

110  Z Orędzia Papieża Franciszka na ŚDM, „Miłosierni jak Ojciec” „Niedziela” 2015 nr 41, s. 51. 

111  Jan Paweł II, Dives in misericordia.

112  Z Orędzia Papieża Franciszka na ŚDM, „Miłosierni jak Ojciec” „Niedziela” 2015 nr 41, s. 51.

113  A. Piwowar, Miłosierdzie w Nowym Testamencie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12. Lublin 
2008, k. 1089.

„BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI,
ALBOWIEM ONI
MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ”

Ks. Marian Wolicki 
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albo zaczątkowe. Miłosierdzie wstępne nie jest niczym uwarunkowane ze strony czło-
wieka. Jest ono w pełni darmowym darem Boga. Miłosierdzie to okazywane ludziom 
grzesznym uzdalnia ich do świadczenia miłosierdzia swoim bliźnim. Nie zawsze lu-
dzie, którzy doznali Bożego miłosierdzia, chcą jednak okazywać miłosierdzie swoim 
bliźnim. Taka sytuacja ukazana jest w ewangelicznej przypowieści o nielitościwym 
dłużniku. Jeśli jednak jest u nich dobra wola, to na mocy uzdolnienia danego im przez 
Boga mogą ze swej strony okazywać miłosierdzie względem swoich bliźnich. Bowiem 

„skoro człowiek doznaje miłosierdzia ze strony Boga, to także sam winien przyjmować 
taki sposób postępowania względem innych ludzi potrzebujących pomocy”114. 

Miłosierdzie na końcu, okazywane przez Boga nieraz w ostatnich chwilach życia 
(por. dobry łotr na krzyżu) umożliwia grzesznikowi osiągnięcie zbawienia wiecznego. 
Doznanie tego miłosierdzia jest często uwarunkowane okazywaniem przez człowieka 
miłosierdzia swoim bliźnim, zgodnie ze słowami Chrystusa: „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Chodzi tu oczywiście o miłosierdzie ostateczne, 
sięgające życia wiecznego. 

2. Błogosławieni miłosierni 

Chrześcijanin ma być człowiekiem miłosiernym, bo miłosiernym jest Bóg i miło-
siernym jest Syn Boży. „Wezwanie do miłosierdzia stanowi konsekwencję miłosiernego 
działania Boga, naśladowanie Go” (Ł 6,36)115. 

Czym jest miłosierdzie, czym postawa miłosierdzia? Według E. Kasjaniuk miło-
sierdzie to „postawa obejmująca wewnętrzne przeżycie współczucia, współcierpienia 
i miłości oraz zewnętrzne akty pomocy wobec potrzebujących, z zachowaniem ich 
godności osobowej”116. Miłosierdzie jest głębokim spotkaniem osobowym, a więc zawsze 
relacją dwustronną, ponieważ doznaje go zawsze osoba przyjmująca, jak i czyniąca je”117. 

Miłosierdzie to „winno polegać na dobroci, łagodności i praktykowaniu miłości 
względem wszystkich ludzi, zwłaszcza będących w potrzebie czy wyrządzających zło 
oraz na darowaniu krzywd i uraz”118.

„Nowy Testament ukazuje miłosierdzie jako głębokie współczucie, płynące z ludz-

114  J. Misiurek, Miłosierdzie w teologii, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12. Lublin 2008, k. 1091. 

115  A. Piwowar, art. cyt., k. 1089. 

116  E. Kasjaniuk, Miłosierdzie, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, k. 1088. 

117  Tamże, k. 1088. 

118  A. Piwowar, art. cyt., k. 1089. 

kiego wnętrza, z serca reagującego na ludzką nędzę cierpienie, nieszczęście, śmierć; 
uczucie to uzewnętrznia się w umiejętności wczuwania się w sytuację drugiego 
człowieka; tak staje się ono współczuciem czyli współcierpieniem z kimś, współprze-
żywaniem i współopłakiwaniem; w biblijnym rozumieniu miłosierdzia przeżywana 
empatia pociąga za sobą konkretny czyn, wypływający ze współczucia; miłosierdzie 
bowiem nie jest tylko emocjonalnym przypływem litości czy współczucia, lecz także 
pełnym zaangażowaniem całego człowieka, wyrażającym się w czynie”119. Pisze Ojciec 
Św. Franciszek, że „przesłanie Bożego miłosierdzia stanowi bardzo konkretny i wy-
magający program życia, program, który wymaga konkretnych uczynków. A jednym 
z najbardziej oczywistych, – choć być może również najtrudniejszych do wprowadzenia 
w życie - uczynków miłosierdzia jest przebaczenie tym, którzy nas obrazili, którzy 
wyrządzili nam zło, których uważamy za wrogów”120. 

Człowiek miłosierny zatem to człowiek, który:

1) Widzi potrzeby materialne i duchowe swoich bliźnich. Ma tak jak Maryja „oczy 
wszystko dostrzegające” (ks. Jan Twardowski). Maryja pierwsza na weselu 
w Kanie dostrzegła brak wina i stąd kłopotliwą sytuację dla nowożeńców. Trze-
ba wielkiej wrażliwości duchowej, wrażliwości sumienia, aby zobaczyć nędzę 
duchową czy materialną innych ludzi. Wielu ludzi w Krakowie widziało nędzę 
krakowskich biedaków, ale tylko brat Albert Chmielowski zobaczył w twarzy 
jednego z tych biedaków twarz cierpiącego Chrystusa.

2) Posiada „wyobraźnię miłosierdzia”, według określenia św. Jana Pawła II. Ta 
„wyobraźnia miłosierdzia” jest potrzebna szczególnie w tych sytuacjach, gdy 
biedy czy nędzy wprost namacalnie nie widać, ale ona niewątpliwie istnieje, gdy 
uwzględni się różne okoliczności życia danej osoby, np., brak pracy, wysokość 
zarobków, wielkość rodziny, liczbę posiadanych dzieci, możliwości dodatkowej 
pomocy, itd…Wyobraźnia ta uzupełnia więc dane naszych zmysłów zewnętrz-
nych i pozwala odkryć nędzę i biedę ukrytą, niedostępną bezpośrednio dla 
naszych oczu. Takiej biedy ukrytej jest bardzo wiele wśród ludzi.

3) Współczuje ludzkiej nędzy. Niezbędnym elementem miłosierdzia jest przeżycie 
litości i współczucia względem osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. 
Chodzi więc o odruch serca, o przeżycie uczuciowe, związane z doświadczeniem 
nędzy czy niedostatku drugiego człowieka. Taką postawę współczucia możemy 
często zauważyć u Jezusa Chrystusa na kartach Ewangelii. „Jezus litował się nad 
nimi, bo byli jak owce niemające pasterza” (Mk 6,34). Syn Boży wielokrotnie 

119  Tamże, k. 1090. 

120  Z Orędzia Papieża Franciszka na ŚDM, „Miłosierni jak Ojciec”, „Niedziela” 2015 nr 41, s. 51
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litował się nad ludzkim cierpieniem. 

4) Stara się spieszyć potrzebującym z pomocą w miarę swoich możliwości. Postawa 
miłosierdzia nie może się ograniczać tylko do samego współczucia i litości, ale 
winna prowadzić do czynów miłosierdzia, do pełnienia uczynków miłosiernych 
co do duszy i co do ciała. Jak słusznie pisze A. Piwowar, „miłosierdzie bowiem 
nie jest tylko emocjonalnym przypływem litości czy współczucia, lecz także 
pełnym zaangażowaniem całego człowieka wyrażającym się w czynie”121. Czyn 
bowiem – jak to dobitnie wykazał w swojej słynnej książce K. Wojtyła – jest 
dopiero pełnym wyrazem osoby122. 

Miłosierdzie ewangeliczne jest zbliżone do miłości chrześcijańskiej, ale nie może 
być z nią utożsamione. Ono bowiem „jawi się często w kontekście ludzkiej nędzy 
i nieszczęścia, a wyraża się w głębokim wzruszeniu i współczuciu, których skutkiem 
jest wspierający czyn”123. Miłosierdzie jest „konkretyzacją miłości współczującej, litu-
jącej się nad ludzkim nieszczęściem i starającej się mu zaradzić”124. Miłosierdzie jest 
osobowym spotkaniem z drugim człowiekiem, dlatego „w miłosierdziu konieczne jest 
współczucie, współuczestnictwo, współcierpienie i osobiste spotkanie z nędzą ludz-
ką”125. Miłosierdzie jest „nieodzownym wymiarem miłości (…), a zarazem właściwym 
sposobem jej objawienia się i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, 
a które dotyka i osacza człowieka”126. Jak słusznie pisze J. Misiurek, „pełnienie miło-
sierdzia ma więc być stałym moralnym nastawieniem, postawą, a nawet powołaniem 
nakładającym rzeczywisty obowiązek”127.

3. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią

O ile miłosierdzie „na początku”, miłosierdzie wstępne, jest niczym nie uwarun-
kowane, jest wolnym aktem samego Boga, o tyle miłosierdzie „na końcu”, czyli mi-
łosierdzie ostateczne jest już jakoś uwarunkowane, mianowicie, zgodnie ze słowami 
Chrystusa, uwarunkowane naszym miłosierdziem okazywanym bliźnim. Jak pisze 
Jan Paweł II, „człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia, o ile 

121  Tamże, k. 1090. 

122  K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969.

123  A. Piwowar, art. cyt., k. 1090. 

124  Tamże, k. 1090. 

125  Jw. 

126  Jan Paweł II, Dives in Misericordia, 7. 

127  J. Misiurek, Miłosierdzie w teologii, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, k. 1091. 

sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich”128.

Miłosierdzie, którego oczekujemy od Chrystusa, to miłosierdzie ostateczne, po-
legające na osiągnięciu zbawienia. Praktykowanie miłosierdzia jest więc istotnym 
warunkiem wejścia do królestwa niebieskiego (por. Mt 5,7). Można powiedzieć, że jest 
to warunek „sine qua non”. Nie można bowiem się zbawić nie praktykując przykazania 
miłości bliźniego, zwłaszcza w wymiarze miłosierdzia chrześcijańskiego. 

Dlatego otwarcie serca ludziom ubogim, ułomnym, chromym i niewidomym 
zapewnia nam „odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. Odpłatę wyraźnie 
przyrzekł Pan Jezus tym, którzy okażą serce ubogim, głodnym, zbolałym, obdartym, 
gdyż w ich osobach przyjmujemy Jego samego (por. Mt 25, 40). Ale odpłatę tę otrzy-
mamy dopiero przy zmartwychwstaniu129. 

Wynika to jednoznacznie z ewangelicznego opisu sceny Sądu Ostatecznego, kiedy 
to podstawą tego sądu, jak też ostatecznego wyroku zbawiającego bądź też potępiają-
cego, będzie praktykowanie bądź też nie uczynków miłosiernych.130 „Wtedy to Król 
odezwie się do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie 
w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata !» (…) «Zaprawdę 
powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili». 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci 
w ogień wieczny», bowiem «Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniej-
szych, tegoście i Mnie nie uczynili». I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do 
życia wiecznego.” (Mt, 25, 34-46).

Tak więc tylko ludzie miłosierni, którzy w czasie życia ziemskiego praktykowali 
uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała, dostąpią, ostatecznego miłosierdzia od 
Boga czyli zbawienia – szczęśliwego życia wiecznego.

128  Tamże, 7.

129  T. Olszański, Głosząc Ewangelie Królestwa, Kraków 1995, s. 316; M. Wolicki, Antropologiczne 
podstawy działalności charytatywnej, w: Wiara czynna w miłości, w: Księga pamiątkowa z okazji 
25-lecia wznowienia działalności Caritas Archidiecezji Przemyskiej, pod red. ks. Witolda Burdy, ks. 
Artura Jańca, ks. Wacława Siwaka, Przemyśl 2015, s. 58.

130  Tamże, s. 193.
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KKK 2447 Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy 
z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy (Iz 58, 6-7; Hbr 13,3). 
Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie 
znosić – to uczynki miłosierdzia co do duszy.

1. Grzeszących upominać

Cytaty

• Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, 
wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł 
do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy 
dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: 
«Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona». I uwierzyli mieszkańcy 
Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. 
(Jon 3, 1-5)

• Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed obliczem [Jego], umniejsz zgor-
szenie! Wróć do Najwyższego, a odwróć się od niesprawiedliwości i miej występek 
w wielkiej nienawiści! (Syr 17, 25-26)

• Gdy brat twój zgrzeszy upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego 
brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie 
dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa Jeśli i tych nie usłucha, donieś 
Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! 
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane 
w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. (Mt 18, 15-18)

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA
WZGLĘDEM DUSZY

Ks. Krzysztof Niciejewski
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• W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których 
krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że 
ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to 
ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się 
wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy 
Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak 
samo zginiecie».(Łk 13, 1-5)

• «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!» (J 8, 11)

• Byłby okrutnikiem bez serca, kto widząc ślepego, stojącego nad brzegiem przepaści, 
nie ostrzegłby go o niebezpieczeństwie; daleko większym okrutnikiem jest, kto 
może wybawić brata swego od śmierci wiecznej, a nie czyni tego z lenistwa. (św. 
Augustyn) 

• Bóg żądać będzie od nas zdania rachunku z liczby dusz bliźnich naszych, jeśli 
zaniedbujemy pracy nad zbawieniem ich, choć mamy ku temu sposobność. (św. 
Grzegorz Wielki)

Właściwa postawa

• Ten uczynek miłosierdzia jest przeciwieństwem grzechów cudzych: 1. Radzić 
do grzechu. 2. Rozkazywać drugiemu grzeszyć. 3. Zezwalać na grzech drugiego. 
4. Pobudzać do grzechu. 5. Pochwalać grzech drugiego. 6. Milczeć na grzech cudzy. 
7. Nie karać grzechu. 8. Pomagać do grzechu. 9. Uniewinniać grzech cudzy.

• „Masz prawo spojrzeć z góry na drugiego człowieka tylko wtedy, gdy pomagasz 
mu podnieść się”.

• Nie mamy obowiązku upominania, jeśliby mogłaby z tego dla nas wyniknąć większa 
szkoda. Nie musimy bowiem miłować bliźniego więcej, niż nas samych (jedynie 
przełożony nie może kierować się tym względem; spełnia bowiem w tym razie 
obowiązek nie miłości, lecz sprawiedliwości). Można także zaniechać upomnienia, 
jeśli z góry wiemy, że takowe na nic się nie przyda (np. upominanie osoby pod 
wpływem alkoholu; należy poczekać z upomnieniem, aż taka osoba wytrzeźwieje).

2. Nieumiejących pouczać

Cytaty

• Pouczanie nieumiejętnych może dotyczyć wielu dziedzin życia. Tu skupimy się na 
pouczaniu w sprawach wiary i moralności.

• Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, 
jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. (Dn 12, 3)

• Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka 
władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata». (Mt 18, 20)

• I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, 
innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania 
posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do 
jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do 
miary wielkości według Pełni Chrystusa. [Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, 
którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony 
ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. (Ef 4, 11-14)

• Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co 
musi stać się niebawem a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego 
za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym 
i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który 
odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo 
chwila jest bliska. (Ap 1, 1-3)

• „Najbardziej Boskim z dzieł Bożych jest, współpracować z Bogiem nad zbawieniem 
duszy człowieka.” (św. Dionizy)

• Ten, kto naucza, powinien „stać się wszystkim dla wszystkich” (1 Kor 9, 22), by zdo-
być wszystkich dla Chrystusa... Niech nie uważa więc, że wszystkie powierzone mu 
dusze są na tym samym poziomie. Nie może więc za pomocą jednej i niezmiennej 
metody pouczać i formować wiernych w prawdziwej pobożności. Jedni są jak nowo 
narodzone dzieci, inni zaczynają dopiero wzrastać w Chrystusie, a inni w końcu są 
rzeczywiście dorośli... Ci, którzy są powołani do posługi przepowiadania, w przeka-
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zywaniu nauczania o tajemnicach wiary i normach obyczajów powinni dostosować 
swoje słowa do umysłowości i możliwości słuchaczy. (Katechizm Rzymski, Wstęp, 
11)

Możliwe formy zaangażowania

• Kierownictwo duchowe

• Dobre wykorzystanie czasu na naukę, by w przyszłości jak najpełniej wykorzystać 
zdobytą wiedzę.

• Życie nasycone refleksją, która pozwala mądrze spoglądać na swoje życie, by potem 
móc przyjść z pomocą potrzebującym

3. Wątpiącym dobrze radzić

Cytaty

• Józef doradzający Faraonowi: Teraz więc niech faraon upatrzy sobie kogoś roztropne-
go i mądrego i ustanowi go zarządcą Egiptu. Niech faraon tak ustanowi nadzorców, 
by zebrać piątą część urodzajów w Egipcie podczas siedmiu lat obfitości. Niechaj 
oni nagromadzą wszelką żywność podczas tych lat pomyślnych, które nadejdą. 
Niechaj gromadzą zboże do rozporządzenia faraona jako zaopatrzenie dla miast 
i niechaj go strzegą. A będzie ta żywność zachowana dla kraju na siedem lat głodu, 
które nastaną w Egipcie. Tak więc nie wyginie [ludność] tego kraju z głodu» (Rdz 
41, 33-36; cały fragment (Rdz 41, 25-43).

• Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze 
brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co 
posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź 
za Mną!» Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem 
wiele posiadłości (Mt 19, 20-22; cały fragment: Mt 19,16-22)

• Więc i teraz wam mówię: Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od 
ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga 
pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie 
z Bogiem». Usłuchali go (Dz 5, 38-39, cały fragment: Dz 5, 33-42).

• Szukaj rady u każdego mądrego i nie gardź żadną pożyteczną radą (Tb 4, 18).

• Jeśli wypuszczasz w stronę kogoś strzałę prawdy, zanurz jej grot w miodzie (przy-
słowie arabskie)

Właściwa postawa

• Pokora konieczna do przyjmowania rad, która pozwoli przyjąć właściwa postawę 
przy udzielaniu porad innym

• Żeby dobrze doradzić, trzeba najpierw jak najlepiej zrozumieć

4. Strapionych pocieszać

Cytaty

• Przyszli więc słudzy króla Ezechiasza do Izajasza. Izajasz zaś rzekł do nich: «Tak 
powiecie waszemu panu: Tak mówi Pan: Nie bój się słów, które usłyszałeś, a którymi 
pachołcy króla asyryjskiego Mi bluźnili! Oto Ja spowoduję w nim takie usposobienie, 
że na wiadomość, którą usłyszy, wróci do swego kraju, i sprawię, że w swoim kraju 
padnie od miecza» (2 Krl 19, 5-7).

• Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz 
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: 
«Brat twój zmartwychwstanie». Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwych-
wstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Rzekł do niej Jezus: «Ja 
jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć 
będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» 
Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, 
który miał przyjść na świat»(J 11, 21-26).

• Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych 
wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwa-
niu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. 
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża 
się wasze odkupienie» (Łk 21, 25-28).

• Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. 
Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. 
Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, 
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którego by ojciec nie karcił? (Hbr 12, 5-7).

• Dalej powiedział do mnie: «Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo 
chwila jest bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech 
się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty 
niechaj się jeszcze uświęci! Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by 
tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, 
Początek i Koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem 
życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta (Ap 22, 10-14).

• Pocieszający strapionych spełnia podobny uczynek, jak ten, kto pielęgnuje chorych 
(św. Grzegorz Wielki).

Pociecha w utrapieniu, to jakby deszcz w czasie posuchy (św. Chryzostom).

• Wielka to pociecha dla strapionego, jeśli ma kogoś, kto z nim szczerze współczuje 
(św. Ambroży).

• Aby człowiek chory nie załamał się w obliczu przyszłych doświadczeń, nie wolno, 
oczywiście, łudzić fałszywą nadzieją ani napawać lękiem. Takiemu trzeba po-
wiedzieć: „Przygotuj swą duszę na doświadczenia”. Wtedy, być może, zacznie się 
chwiać, lękać, wycofywać. Wówczas powiedz: „Wierny jest Bóg i nie dozwala was 
doświadczać ponad to, co potraficie znieść”. Tak obiecać i zapowiedzieć mające 
nadejść cierpienie - oto na czym polega wzmocnienie słabego. Kiedy zaś ktoś 
przerazi się i zalęknie, obiecaj miłosierdzie Boże. Nie jakoby nie miało już być do-
świadczeń, ale że Bóg nie dozwoli doświadczać go ponad to, co potrafi znieść. Na 
tym właśnie polega założenie opatrunku (…). Podaj zatem opatrunek pocieszenia, 
zawiąż ranę. Powiedz takiemu: Nie lękaj się; Ten, któremu uwierzyłeś, nie opuści 
cię w doświadczeniu. Wierny jest Bóg i nie dozwoli doświadczać cię ponad to, co 
potrafisz znieść. Nie ja ci to mówię, lecz Apostoł, który dodaje jeszcze: „Chcecie 
przekonać się, że to Chrystus przeze mnie przemawia?” Gdy słuchasz przeto tych 
słów, słuchasz samego Chrystusa, słuchasz tego Pasterza, który pasie Izraela. Do 
Niego bowiem odnoszą się słowa: „Według miary napoisz nas łzami”. To więc, 
o czym Apostoł mówi w słowach: „Nie dozwoli doświadczać was ponad to, co 
potraficie znieść”, prorok wyraża „według miary”. Obyś tylko nie zechciał oddalić 
się od Tego, który karci i zachęca, zasmuca i pociesza, uderza i leczy (Św. Augustyn, 
O pasterzach, 46, 11-12).

5. Krzywdy cierpliwie znosić

Cytaty

• Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie 
stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu 
i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! 
Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię 
prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. (Mt 5, 38-42)

• Wnet bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha 
nieczystego. Przyszła, upadła Mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka rodem, 
i prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. Odrzekł jej: «Pozwól wpierw 
nasycić się dzieciom; bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom». Ona 
Mu odparła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci». On 
jej rzekł: «Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę».  Gdy wróciła 
do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. (Mk 7, 25-30)

• Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne do rozstrzygnięcia, sędziami waszymi czy-
nicie ludzi za nic uważanych w Kościele. Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż 
nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między 
swymi braćmi? A tymczasem brat oskarża brata, i to przed niewierzącymi. Już 
samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. 
Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szko-
dy? Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody wyrządzacie, i to 
właśnie braciom. (1 Kor 6, 4-8)

• Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycier-
piał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu. Jeszcze nie 
opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi. (Hbr 12, 3-4)

• Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, 
co powiedziałem». Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował 
Jezusa, mówiąc: «Tak odpowiadasz arcykapłanowi?» Odrzekł mu Jezus: «Jeżeli źle 
powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?» 
(J 18, 21-23).

• Na drobną zniewagę nie należy zważać, lecz przeciw zarzutowi ciężkiej zbrodni 
trzeba się bronić (św. Franciszek Salezy). A najlepiej jest obierać złotą drogę środ-
kową, wskazaną przez roztropność.
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6. Urazy chętnie darować

Cytaty

• Dawid odrzekł: «Tak, panie mój, królu to mój głos». I dodał: «Czemu pan mój ściga 
swego sługę? Cóż uczyniłem? Czy popełniłem coś złego? (…) Odrzekł Saul: «Zgrze-
szyłem. Wróć, synu mój, Dawidzie, już nigdy nie zrobię ci krzywdy, gdyż dzisiaj 
cenne było w twych oczach moje życie. Postępowałem nierozsądnie i błądziłem 
bardzo». Dawid zaś odpowiedział: «Oto dzida królewska, niech przyjdzie który 
z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan 
dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu. 
Dlatego, jak cenne mi było twoje życie, tak niech będzie cenne u Pana moje życie, 
niechaj On mię uwalnia od wszelkiego nieszczęścia.» (1 Sm 26, 18.21-24)

• Ojcze nasz (…) przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw 
nam zawinili. (Mt 6, 12).

• Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli 
mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie 
mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. (Mt, 18, 21-22)

Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci 
cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować 
się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniesiony gniewem 
pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie 
uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu 
bratu». (Mt 18, 32-35)

• Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu! I jeśliby siedem razy na 
dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: „Żałuję 
tego”, przebacz mu!» (Łk 17, 3-4)

• Chyba warto też powtórzyć tutaj słowa św. Salezego, przywołane powyżej: Na 
drobną zniewagę nie należy zważać, lecz przeciw zarzutowi ciężkiej zbrodni trzeba 
się bronić (św. Franciszek Salezy). A najlepiej jest obierać złotą drogę środkową, 
wskazaną przez roztropność.

Niezbędne rozróżnienie: 

• W kwestii darowania, przebaczenia krzywd, ważne jest rozróżnienie między 

przebaczeniem (komuś) a procesem uzdrowienia (własnych ran). Pierwsze doko-
nuje się głównie przez akt woli (przebaczam – „pozwalam”, by osoba, która mnie 
skrzywdziła, mogła dalej żyć); drugie – proces uzdrowienia – dokonuje się w czasie 
i polegać będzie przede wszystkim na modlitewnym zapraszaniu Boga do tych 
wspomnień, czy zranień, które nadal niosą ból i tak długo, jak długo ten ból niosą 
(oczywiście, nie można wykluczyć, że czasem będzie potrzebna fachowa pomoc 
psychologiczna).

7. Modlić się za żywych i umarłych

Cytaty

Za żywych

• Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: «Czy 
zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście 
jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz 
mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim miesz-
kają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się 
sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który 
jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?» … (Rdz 18, 21-25; 
cały fragment kończy się na wers. 33)

• Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.» (Łk 23, 34)

• Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dzięk-
czynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawu-
jących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością 
i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, 
który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. (1Tm 
2, 1-4)

• Jeśli Pan przepędzał noce na modlitwie, to pewnie nie chciał nic dla Siebie wyjednać, 
tylko modlił się, by wybłagać coś dla ciebie. (św. Ambroży)

Za zmarłych

• Mężny Juda upomniał lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu mając 
przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, który zginęli. Uczyniwszy 
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zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych 
drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał 
bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici 
zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecz-
nym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana 
najwspanialsza nagroda - była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, 
że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. (2 
Mch 12, 42-46)

• KKK 1032: Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, której 
mówi już Pismo święte: „Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że złożono 
ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu” (2 Mch 12, 45). 
Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności 
Ofiarę eucharystyczną (Sobór Lyoński II, DS 856), by po oczyszczeniu mogli  dojść 
do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła 
pokutne za zmarłych: Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba 
zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze 
ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy 
tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy. (Św. Jan Chryzostom, PG 
61, 594-595. Por. Hi 1,5)

• Konieczne jest w tej materii odnowienie w świadomości wiernych zagadnienia 
odpustów.

KKK 1471: Co to jest odpust? „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary 
doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpo-
wiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem 
Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela 
zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.

Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej 
za grzechy uwalnia w części czy w całości” (Paweł VI, Indulgentiarum doctrina, 
Normy 1-3). Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za 
zmarłych.

Oprócz dokumentów Magisterium Kościoła, Pism Ojców Kościoła i przepastnych 
zasobów Internetu, w niniejszej pracy wykorzystano także fragmenty „Katolickiego 
katechizmu ludowego” ks. prof. Franciszka Spirago, cz. II – nauka obyczajów. Wydanie 
drugie pomnożone. Mikołów-Warszawa 1911.
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Cytaty

Biblia

• Dotyczy 1, 3, 4 uczynku miłosierdzia
Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać 
więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój 
chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, 
przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie 
jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię 
będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz 
pomocy, a On [rzeknie]: „Oto jestem!” Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz 
grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakar-
misz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja 
ciemność stanie się południem. (Iz 58, 6-10)

• Dotyczy 1, 2, 3, 4, 5, 6 uczynku miłosierdzia
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane 
wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, 
a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzia-
liście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście 
do Mnie. (Mt 25, 34-36)

• Dotyczy 1, 3, 7 uczynku miłosierdzia
Dawałem mój chleb głodnym i ubranie nagim. A jeśli widziałem zwłoki które-
goś z moich rodaków wyrzucone poza mury Niniwy, grzebałem je. I grzebałem 

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA
WZGLĘDEM CIAŁA

Ks. Krzysztof Niciejewski 
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także, jeśli kiedy zabił kogoś Sennacheryb, gdy po swej ucieczce powrócił z Judei 
w dzień sądu, który wykonał na nim Król Nieba za jego bluźnierstwa. W swoim 
gniewie pomordował on wielu synów Izraela. Ja zaś potajemnie zabierałem ich 
ciała i grzebałem je. (Tb 1, 17n)

• Dotyczy 2 uczynku miłosierdzia
A kapłan Madianitów miał siedem córek. Przyszły one, naczerpały wody i napełniły 
koryta, aby napoić owce swego ojca. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Mojżesz 
wtedy powstał, wziął je w obronę i napoił ich owce. A gdy wróciły do Reuela, ojca 
swego, zapytał je: «Dlaczego wracacie dziś tak wcześnie?» Odpowiedziały: «Egip-
cjanin obronił nas przed pasterzami i naczerpał też wody dla nas i napoił nasze 
owce». Rzekł wówczas do córek: «A gdzie on jest, i czemu pozostawiłyście tego 
człowieka? Zawołajcie go, aby pożywił się chlebem.» (Wj 2, 16-20)

• Dotyczy 2 uczynku miłosierdzia
Nadeszła [tam] kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj 
Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia 
żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz 
mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» (J, 4 7-9 (2))

• Dotyczy 4 uczynku miłosierdzia
Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom 
dali gościnę. (Hbr 13,2)

Ojcowie Kościoła

• „Niech się spoci jałmużna w ręku twym, zanim rozeznasz, komu masz ją dać.” 
(Didache)

• „Post nie zaowocuje, jeżeli nie będzie użyźniony miłosierdziem. Posucha miłosier-
dzia powoduje uschnięcie postu. Czym dla ziemi jest deszcz, tym miłosierdzie dla 
postu. Chociaż bowiem post kształci serce, oczyszcza ciało, wykorzenia grzechy, 
zasiewa cnoty, to jednak gdy zabraknie orzeźwiających wód miłosierdzia, poszczący 
nie zbierze żadnych owoców” (Piotr Chryzolog, Kazanie, PL 52, 320.333; LG II, 
Wtorek II Tydzień Wielkiego Postu)

KKK

• 2444: „Miłość Kościoła do ubogich... należy do jego stałej tradycji” (Jan Paweł II, 
CA 57). 1716 Czerpie ona natchnienie z Ewangelii błogosławieństw (Łk 6, 20-22), 

z ubóstwa Jezusa (Mt 8, 20) i Jego uwagi poświęconej ubogim (Mk 12, 41-44). Mi-
łość do ubogich jest nawet jednym z motywów obowiązku pracy, by było „z czego 
udzielać potrzebującemu” (Ef 4, 28). Obejmuje ona nie tylko ubóstwo materialne, 
lecz również liczne formy ubóstwa kulturowego i religijnego (Jan Paweł II, CA 57)

• 2445: Miłości do ubogich nie da się pogodzić z nieumiarkowanym miłowaniem 
2536 bogactw lub z ich egoistycznym używaniem: A teraz wy, 2547 bogacze, zapła-
cicie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, 
szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich 
będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebra-
liście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól 
waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście 
beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potę-
piliście i zabili sprawiedliwego: nie stawia wam oporu. (Jk 5,1-6)

• 2446: Święty Jan Chryzostom przypomina stanowczo: „Niedopuszczanie ubogich 
do udziału w swych własnych dobrach oznacza kradzież i odbieranie życia. 2402 
Nie nasze są dobra, które posiadamy – należą one do ubogich” (In Lazarum, 1, 6: 
PG 48, 992 D) „Najpierw trzeba zadośćuczynić wymaganiom sprawiedliwości, by 
nie ofiarować jako darów miłości tego, co się należy z tytułu sprawiedliwości” (SWII, 
AA 8): Gdy dajemy ubogim rzeczy konieczne, nie czynimy im ofiar osobistych, ale 
oddajemy im to, co należy do nich; spłacamy raczej powinność sprawiedliwości, 
niż wypełniamy dzieła miłosierdzia.  (Św. Grzegorz Wielki, Reguła Pasterska, III, 
21)

• 2447 (…): Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych 
nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów 
nawiedzać, umarłych grzebać (Mt 25, 31-46) 1038 Spośród tych czynów jałmużna 
dana ubogim (Tb 4, 5-11; Syr 17, 22) jest jednym z podstawowych 1969 świadectw 
miłości braterskiej; jest ona także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba 
się Bogu (Mt 6, 2-4): Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto 
ma żywność, niech tak samo czyni (Łk 3,11). Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na 
jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste (Łk 11, 41). Jeśli na przykład brat 
lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie 
im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!” – a nie dacie im tego, czego 
koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? (Jk 2, 15-16; por. 1J 3, 17).

• Kiedy matka św. Róży z Limy ganiła ją za przyjmowanie w domu ubogich i kalekich, 
ona odpowiedziała: „Kiedy służymy ubogim i chorym, służymy Jezusowi. Nie 
powinniśmy pozostawiać bez pomocy bliźniego, gdyż w naszych braciach służymy 
Jezusowi.” (P. Hansen, Vita mirabilis, Lovain 1668)
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1. Głodnych nakarmić

Możliwe formy zaangażowania

• przeznaczenie pieniędzy zaoszczędzonych w dni postne na pomoc ubogim

• zaangażowanie w akcję „Szlachetna paczka” (http://www.15latpaczki.pl/)

• akcje lokalne Caritas (np. Tytka charytatywna: http://www.kalisz.caritas.pl/aktu-
alnosci/tytka-charytatywna.html )

• wrażliwość na potrzeby uboższych sąsiadów

2. Spragnionych napoić

Możliwe formy zaangażowania
jw.

przykład z Diecezji Kaliskiej: jedna z parafii wsparła budowę studni w Sudanie 
(http://www.opiekun.kalisz.pl/index.php?dzial=artykuly&id=4195 )

3. Nagich przyodziać. 

Możliwe formy zaangażowania

• przeznaczenie nieużywanych, dobrych ubrań dla potrzebujących (choćby do • 
kontenerów rozstawionych na ulicach);

• wrażliwość na różnego rodzaju zbiórki odzieży i innych materiałów ogłaszane 
w kościołach i mediach:

http://akcje.caritas.pl/ 

http://fundacjakairos.org/pl/jak-pomoc/dary-rzeczowe?gclid=CPiet8zU6sgC-
FYrpwgodPnEMuA

http://www.pck.pl/pages,388.html 

4. Podróżnych w dom przyjąć 

Możliwe formy zaangażowania

• Światowe Dni Młodzieży

5. Więźniów pocieszać 

Możliwe formy zaangażowania

• Bractwa więzienne (przykładowe)

http://www.bractwo-wiezienne.warszawa.pl/ 

http://bractwowiezienne.bydgoszcz.pl/ 

http://www.bractwo-wiezienne.kalisz.franciszkanie.pl/index.html 

6. Chorych nawiedzać 

Możliwe formy zaangażowania

• Wolontariat w hospicjach stacjonarnych

• Wolontariat w hospicjach domowych; przykład:

http://fundacjamm.pl/ (katolicka fundacja przygotowująca wolontariuszy 
i koordynująca ich działalność)

• Nietypowa pomoc dzieciom przebywającym w szpitalach:

http://www.czerwonenoski.pl/index.php 

7. Umarłych pogrzebać

Możliwe formy zaangażowania

• Tworzenie w parafiach grup wsparcia dla osób pogrążonych w żałobie

http://www.kalisz.caritas.pl/aktualnosci/tytka-charytatywna.html
http://www.kalisz.caritas.pl/aktualnosci/tytka-charytatywna.html
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O głaszając Rok Miłosierdzia papież Franciszek zadeklarował mocne powiązanie 
obchodów tego Roku Świętego z praktyką spowiedzi sakramentalnej. W Mi-
sericordiae Vultus pisze: „Z przekonaniem na nowo postawmy w centrum 

sakrament pojednania, ponieważ pozwala nam przekonać się namacalnie o wielkości 
miłosierdzia”131. Zachęca wiernych do korzystania z tego sakramentu, ale kładzie rów-
nież nacisk na ponowne odkrycie jego wartości przez spowiedników, przypominając 
im, aby każdy z nich był „prawdziwym znakiem miłosierdzia Ojca”132, przyjmującym 
wiernych jak ojciec z przypowieści o marnotrawnym synu, jak ojciec, który wybiega 
na spotkanie syna, pomimo, że ten ostatni roztrwonił jego majątek133. Spróbujmy przez 
chwilę spojrzeć na ten uzdrawiający sakrament miłosierdzia w świetle przywołanej 
przez Papieża przypowieści Jezusa. 

131  Franciszek, Misericordiae Vultus [11.04.2015], n. 17, „L’osservatore Romano” [wyd. polskie – 
odtąd skrót OR] 36(2015) nr 5, s. 11.

132  J. w.

133  J. w.

UZDRAWIAJĄCY
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1. Potrzeba uzdrowieńczego sakramentu

Nowe życie w Chrystusie otrzymane na chrzcie świętym, umocnione w sakramencie 
bierzmowania i podtrzymywane Eucharystią, ciągle jest zagrożone osłabieniem a na-
wet utratą. Katechizm w p. 1420 zauważa, że to życie przechowujemy w „naczyniach 
glinianych” (2 Kor 4, 7). Gliniane naczynie jest kruche i może łatwo ulec rozbiciu, 
a tym samym spowodować utratę skarbu. Na kruchość tego naczynia składają się dwa 
czynniki: nasza kondycja natury ludzkiej, osłabionej przez grzech pierworodny oraz 
zagrożenia płynące z zewnątrz.

Grzech pierworodny sprawił, że każdy z nas rodzi się z ranami zadanymi naszemu 
człowieczeństwu. Pierwszą z nich jest rana ciała, czyli choroby, cierpienia fizyczne 
i śmierć. Drugą zaś - rana duchowa - posiadająca potrójny wymiar: rana umysłu 

- odbijająca się w życiu człowieka trudnością w poznawaniu, i pewnym lenistwem inte-
lektualnym; rana woli - odznaczająca się słabością tejże w stosunku do auten tycznego 
dobra; rana uczuć – która sprawia, że sfera emocjonalna wymyka się spod kontroli 
rozu mu i staję się motorem wielu czynników z nim sprzecznych. 

Kruchości naczynia zagrażają czynniki zewnętrzne, wśród których możemy wy-
liczyć te płynące od Szatana – ojca wszelkiego zła; oraz świata, który niejednokrotnie 
manifestuje swoją opozycję w stosunku do tego co Boże, promując zło w różnych jego 
wymiarach.

Wszystko to razem wzięte sprawia, iż człowiek jest ciągle narażony na osłabienie 
i utratę życia, tak w wymiarze przyrodzonym i nadprzyrodzonym. Możemy powie-
dzieć, że rany zadane przez grzech pierworodny, czynią człowieka bardzo zdatnym 
na choroby ciała i duszy.

Jezus w tajemnicy Odkupienia przyszedł naprawić to, co zepsuł człowiek przez 
grzech. Posługując się dalej analogią ran i choroby, możemy za Katechizmem powie-
dzieć, że Jezus Chrystus stał się lekarzem naszych dusz i ciał. Podjął walkę z chorobą 
w szerokim rozumieniu tego słowa. Przyszedł, by uleczyć całego człowieka, duszę 
i ciało; stał się lekarzem, którego potrzebują chorzy134.

Ewangelie ukazują Chrystusa współczującego i wrażliwego na wszelka ludzką biedę, 
zwłaszcza choroby. Jezus swoje współczucie dla wszystkich cierpiących posunął tak 
daleko, że utożsamił się z nimi. Na końcu czasów powie: „Byłem chory, a odwiedziliście 
Mnie” (Mt 25, 36). Ewangelie ukazują chorobę jako zło nękające ludzkość, owoc grze-
chu, znak wpływu szatana na człowieka (por. Łk 13, 16). Chrystus obejmuje ją swoim 

134  KKK, 1503.

zbawczym działaniem. Chorzy starają się Go dotknąć, „ponieważ moc wychodziła 
od Niego i uzdrawiała wszystkich” (Łk 6, 19). Uzdrowienia należą do najczęstszych 
cudów Chrystusa. Chrystus uzdrawiał dlatego, że chciał pomóc, ale jednocześnie chciał 
poprzez te znaki ukazać, że posiada moc, że zatryumfował nad szatanem, że nadeszły 
już czasy mesjańskie, że nastało już Królestwo Boże135. Jego uzdrowienia zapowiadały 
uzdrowienie bardziej radykalne: zwycięstwo nad grzechem i śmiercią w Tajemnicy 
Paschalnej. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nie tylko wyzwolił nas 
spod panowania grzechu i śmierci, ale nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może 
ono upodabniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką136.

Chorobą w wymiarze duchowym jest grzech. Syn Boży z miłości Ojca został po-
słany na świat jako ofiara przebłagalna za nasze grzechy (1 J 4, 10). Chrystus nie żył dla 
siebie, ale dla nas i dla naszego zbawienia. Swoim posłannictwem ukazywał prawdę, że 
przyszedł na świat dla grzeszników (Mt 9, 13). Poprzez swoje słowa (przypowieści – np. 
o zagubionej owcy, czy zagubionej drachmie) i czyny (sąd nad kobietą pochwyconą na 
cudzołóstwie, nawrócenie łotra) ukazał przebaczającą miłość względem grzesznego 
człowieka oraz jego wielką wartość w „oczach” Boga. Nauczał, że w niebie jest większa 
radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu, 
którzy nie potrzebują nawrócenia. Zasiadał z grzesznikami do stołu (Łk 15, 1-2). Jezus 
mówił, że„ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” (Mk 2, 10). Nie tylko o niej 
mówił, ale również ją wykonywał: do paralityka rzekł: „Synu odpuszczają ci się twoje 
grzechy” (Mk 2, 5), a prawdziwość tych słów potwierdził cudem uzdrowienia. Podobnie 
do grzesznej kobiety obmywającej łzami pokuty Jego stopy powiedział: „Odpuszczone 
są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała” (Łk 7, 47).

Jezus podjął zwycięską walkę z chorobami ciała i duszy. Jednocześnie chciał, aby 
Jego misja uzdrawiania była kontynuowania, stąd poleca swoim uczniom: „Uzdrawiajcie 
chorych”! (Mt 10, 8). Chrystus posyłając uczniów na ewangelizację dzieli się ze swoimi 
uczniami mocą uzdrawiania. Oni idą, wzywają do nawrócenia, wyrzucają złe duchy 
oraz wielu chorych namaszczają olejem i uzdrawiają (Mk 6, 12-13). Zmartwychwstały 
Pan ponawia to posłanie, zapowiadając, że apostołowie w Jego imię „na chorych ręce 
kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”: Mk 16, 17-18). 

Podobnie jest z władzą odpuszczania grzechów. Zmartwychwstały Jezus w Wie-
czerniku, na mocy swego Boskiego autorytetu, władzą odpuszczania grzechów dzieli 
się z ludźmi, by ją wykonywali w Jego imieniu: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 
20, 22-23).

135  KKK, 1503.

136  KKK, 1505.
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Tę misję uzdrawiania kontynuuje Kościół. Katechizm poucza: Chrystus, „który 
odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała, chciał, by Kościół mocą 
Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje 
także jego członki”137. W tym celu zostawił nam specjalne dwa sakramenty: sakra-
ment pokuty i namaszczenia chorych, które nazywamy sakramentami uzdrowienia. 
Możemy powiedzieć, że zostawił „lekarstwa” na nasze rany i choroby, a na „recepcie” 
zapisał jak je używać. Warto uświadomić sobie skuteczność działania tych „lekarstw”, 
ich skutki, oraz potrzebę ich stosowania. Jednym z dwóch jest sakrament pojednania 
i pokuty, który nazwaliśmy „lekarstwem na nasze grzechy”.

2. Grzech – tajemnica nieprawości

Aby uświadomić sobie wielkość i ważność tego sakramentu dla naszego życia, 
warto najpierw popatrzeć przez chwilę na tajemnicę grzechu, odpowiadając na pytanie: 

„Czym jest grzech”? Dopiero w świetle odpowiedzi na powyższe pytanie zobaczymy 
jak wielkim dobrodziejstwem jest wspominany sakrament.

Katechizm mówi nam: „Grzech jest obrazą Boga (...), przeciwstawia się miłości 
Boga do nas i odwraca od Niego nasze serca. Jest on, podobnie jak grzech pierworodny, 
nieposłuszeństwem, buntem przeciw Bogu spowodowanym wolą stania się «jak Bóg», 
w poznawaniu i określaniu dobra i zła (Rdz 3, 5). Grzech jest więc «miłością siebie, 
posuniętą aż do pogardy Boga»”138. Możemy więc powiedzieć, że grzech jest tajemnicą 
nieprawości względem Boga. Doskonałym obrazem może być tutaj przypowieść o synu 
marnotrawnym (Łk 15,11-32). Wszyscy znamy jej treść. Wg św. Jana Pawła II ukazuje 
ona „głęboki dramat rozgrywający się pomiędzy miłością ojca a marnotrawstwem 
i grzechem syna. Ten syn, który otrzymuje od ojca przypadającą mu część majątku 
i z tą częścią opuszcza dom, aby w dalekich stronach wszystko roztrwonić «żyjąc roz-
rzutnie», to poniekąd człowiek wszystkich czasów, począwszy od tego, który po raz 
pierwszy utracił dziedzictwo łaski i sprawiedliwości pierwotnej”139.

Aby zrozumieć istotę przypowieści, którą nazywamy przypowieścią o marnotraw-
nym synu, właściwiej o miłosiernym Ojcu, musimy znać jej kontekst kulturowy. Pra wo 
nakazywało, aby starszy syn dziedziczył dwie trzecie wartości majątku, a młodszy 
jedną trzecią (Pwt 21,17). Często już za życia ojciec dokonywał podziału swego ma-
jątku. Jednak spadek można było otrzymać dopiero po śmierci ojca140. Stąd prośba 

137  KKK, 1421.

138  KKK, 1850.

139  Jan Paweł II, Dives in misericordia, 6.

140  (W. Barclay).

młodszego syna wydaje się być przejawem wielkiego wyrachowania. „Już teraz” chce 
on majątku. To tak jakby powiedział: „Nie mogę doczekać się kiedy umrzesz. Nie 
mogę czekać. Daj mi już dzisiaj, to co mi się należy”. Wyobraźmy sobie taką sytuację. 
Wczujmy się w rolę ojca. Jak bardzo musiała zostać zraniona miłość rodzicielska. Syn 
nie może doczekać się śmierci ojca, w domu rodzicielskim jest mu źle, chce układać 
życie po swojemu, stąd chce się oddalić. Gdy przyjmiemy, że ojcem z przypowieści 
jest Bóg, a synem marnotrawnym grzesznik, to każdy grzech, jest takim odejściem 
z domu Ojca, odejściem pełnym niewdzięczności syna i ojcowskiego bólu. Ale czy 
tylko ojcowskiego?

Wróćmy do przypowieści. Ojciec szanuje decyzję dziecka. Wie, że jest błędna, 
ale pozwala na jej realizację. Marnotrawny syn po pewnym czasie wydał wszystkie 
pieniądze i skończył na pasieniu świń. Było to zajęcie najbardziej hańbiące dla Żyda. 

„Marnotrawca” nie tylko pasł owe zwierzęta, uznawane przez Prawo żydowskie za 
nieczyste, ale nawet z nimi chciał jeść z jednego koryta. Jest to obraz niesłychanego 
poniżenia. Obraz strasznego stanu do jakiego doprowadza grzech. Grzech jest nie 
tylko obrazą Boga, nie tylko rani Jego miłość, ale jest również wielką szkodą dla 
samego grzeszącego. Jest jego największym nieszczęściem. Grzech będąc tajemnicą 
nieprawości względem Boga, jest więc również tajemnicą nieprawości względem 
samego siebie i innych ludzi. Katechizm naucza: „Grzech jest wykroczeniem przeciw 
rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości względem 
Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on 
naturę człowieka”141.

Dlaczego grzech jest takim strasznym stanem? Możemy grzech porównać do 
choroby. Zdarzają się choroby zwyczajne, codzienne, lekkie, które męczą, osłabiają 
organizm, wprowadzają pewien dyskomfort, ale zasadniczo nie zagrażają życiu czło-
wieka. Ale są również takie choroby, które zagrażają życiu, a nie leczone powodują 
śmierć. Przez analogię, możemy powiedzieć, że coś podobnego może pojawić się 
w życiu duchowym. Choroba duszy może być lekka: nazywamy ją grzechem powsze-
dnim, lub ciężka i nazywamy ją grzechem śmiertelnym. Takie rozróżnienie zostało 
przyjęte w tradycji Kościoła142. 

Grzech śmiertelny, jak sama nazwa wskazuje, jest czymś strasznym: Grzech śmier-
telny powoduje utratę łaski uświęcającej, czyli życia Bożego w duszy człowieka; człowiek 
w stanie grzechu śmiertelnego, żyje niejako życiem tylko biologicznym; poprzez ten 
grzech zostaje zerwana przyjaźń z Bogiem, zostaje zniszczony obraz dziecka Bożego. 
Grzech śmiertelny odbiera naszym dobrym uczynkom zasługę na niebo, a tym samym, 

141  KKK, 1849.

142  KKK, 1854.
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jeśli nie zostanie wynagrodzony przez żal i Boże przebaczenie, ściąga karę piekła143. 

Aby grzech był śmiertelny, są konieczne jednocześnie trzy warunki:

Musi dotyczyć materii poważnej, ciężkiej. Katechizm wyjaśnia, że „Materię ciężką 
uściśla dziesięć przykazań zgodnie z odpowiedzią, jakiej Jezus udzielił bogatemu mło-
dzieńcowi: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, 
czcij swego ojca i matkę» (Mk 10, 19). Ciężar grzechów jest większy lub mniejszy: 
zabójstwo jest czymś poważniejszym niż kradzież”144.

Musi być popełniony z pełną świadomością. Grzesznik musi wiedzieć, że czyni 
źle. Musi wiedzieć, że czyn ten posiada grzesznych charakter, że stoi w sprzeczności 
z prawem Bożym. Nieświadomość zawiniona nie pomniejsza charakteru grzechu145.

Wreszcie musi być popełniony z całkowitą wolnością. Grzech śmiertelny wymaga 
całkowitej zgody, na tyle dobrowolnej, by stanowił on wybór osobisty146.

Grzech powszednie są popełniane wtedy, gdy dotyczą materii lekkiej lub gdy dotyczą 
materii ciężkiej, lecz bez pełnego poznania czy całkowitej zgody147. Grzechy powszednie 
nie są tak straszne dla duszy jak grzechy śmiertelne (nie pozbawiają łaski uświęcającej, 
przyjaźni z Bogiem, szczęścia wiecznego), to nie są jednak obojętne Panu Bogu i nie 
wolno ich lekceważyć, gdyż grzechy te: również obrażają Pana Boga; uniemożliwiają 
postęp duszy w zdobywaniu cnót i praktykowaniu dobra moralnego; usposabiają 
stopniowo do popełnienia grzechu śmiertelnego; zasługują na kary doczesne, stąd za 
grzechy powszednie też trzeba będzie odpokutować148.

Bardzo znamiennym jest, że Jezus polecił nam, aby w modlitwie wołać: „Przebacz 
nam nasze grzechy” (Łk 11, 4), a św. Jan Apostoł w swoim Pierwszym Liście przypomi-
na nam: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma 
w nas prawdy” (1 J 1, 8). Wynika stąd, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Gdyby to 
była jednak jedyna prawda, to bylibyśmy stworzeniami godnymi pożałowania, bardzo 
nieszczęśliwi. Jest i druga prawda dla nas ważniejsza. Jezus swoim zbawczym dziełem 
pokonał grzech, zbawił „swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 21)”. Jezus zostawił nam 
też specjalny sakrament, poprzez który możemy osobiście korzystać z Jego zwycię-

143  KKK, 1861.

144  KKK, 1858.

145  KKK, 1859.

146  KKK, 1859.

147  KKK, 1862.

148  KKK, 1863.

stwa nad grzechem. Cytowany wyżej św. Jan stwierdza dalej „Jeżeli wyznajemy nasze 
grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej 
nieprawości” (1 J 1, 8-9).

Ojciec Święty w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski mówił w Łagiewnikach, 
aby w „Duchu i prawdzie” stawać wobec tajemnicy grzechu. Stawać w odniesieniu 
do Krzyża Chrystusa, który z jednej strony pozwala nam zobaczyć grzech, w pełnej 
skali zła, jakie w sobie zawiera i kryje, a z drugiej strony pozwala nam zobaczyć grzech 
w świetle przebaczającej miłości Boga, co staje się „równocześnie przekonywaniem 
o tym, że grzech może być odpuszczony, a człowiek może odzyskać poczucie godności 
umiłowanego dziecka Bożego”. To przekonanie staje się faktem w sakramencie pokuty 
i pojednania. Ale o tym następnym razem.

3. Sakrament pojednania - tajemnica przebaczającej 
miłości nie znającej granic

Czym jest sakrament pokuty, jak go owocnie przeżywać, aby osiągnąć jego zbawcze 
owoce? Wróćmy do analizowanej przypowieści, aby w jej świetle odpowiedzieć na 
postawione wyżej pytania.

Jak wiemy „Marnotrawny syn” stracił wszystko, cierpiał głód i skończył na pasieniu 
świń. Wtedy dokonał refleksji nad swoim stanem. Ewangelia mówi: „zastanowił się 
i rzekł: (...) zabiorę się i pójdę do mego ojca” (Łk 15, 17-18). Syn „wszedł w siebie” czyli 
rozeznał swoją sytuację. Żałował tego co zrobił. Uznał swój błąd. Zauważył, że u ojca 
było mu lepiej niż teraz. Z poprzednich rozważań wiemy, że „ojciec” z przypowieści to 
miłosierny Bóg, a „syn” to grzeszny człowiek (każdy z nas). Odnosząc tę sytuację do 
człowieka grzesznego, możemy powiedzieć, wejście w siebie to podstawowy warunek 
powrotu do Boga. Katechizm poucza, że żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce 
wśród aktów penitenta. Jest to „ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu 
z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości”149. Gdy taki żal wypływa z miłości Boga, 
nazywamy go „żalem doskonałym”; natomiast, gdy wypływa z lęku przed wiecznym 
potępieniem i innymi karami, nazywany „żalem niedoskonałym”. Do owocności 
sakramentu pokuty wystarczy już ten drugi. Aby jednak żałować trzeba uświadomić 
sobie swoje słabości i nazwać je po imieniu. Stanąć w prawdzie przed Bogiem i samym 
sobą. Nazywamy to „rachunkiem sumienia”. Tak zrobił ewangelijny „bohater” uznał 
swój występek wobec ojca, żałował i postanowił wrócić. Co się dzieje dalej?

149  KKK, 1451.
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Św. Łukasz notuje: „A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się 
głęboko: wybiegł naprzeciw niemu, rzucił mu się na szyję i ucałował go” (Łk 15, 
20). Z tekstu wynika, że ojciec czekał. Musiał wypatrywać ciągle powrotu syna skoro 

„ujrzał go z daleka”. Bóg ciągle czeka na grzesznika. Prorok Izajasz przypomina: „Pan 
czeka, by wam okazać łaskę i stoi, by się zlitować nad wami” (Iz 30, 18). Religia nasza 
jest religią oczekiwania Boga na powrót grzesznego człowieka. Wzruszenie, serdeczny 
uścisk, pocałunek to synonimy przebaczenia bez słów. To synonimy wielkiej radości 
z powrotu syna. W niebie panuje wielka radość z nawrócenia jednego grzesznika (Łk 
15, 7, 10). 

„A syn rzekł do niego: ,,Ojcze, zgrzeszyłem”. Możemy powiedzieć, że w słowach 
tych syn „wyspowiadał” się ojcu. Wyznał swój grzech. Według Katechizmu „Wyznanie 
grzechów (spowiedź), wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty”150. 
Zauważmy, że Jezus nigdy nie potępiał grzeszników. Jezus naprawdę kochał grzesz-
ników. Jedynych ludzi jakich potępiał to faryzeusze, którzy uważali się lepszymi 
niż byli w rzeczywistości. Tym zaś, którzy stawali w prawdzie przed Nim, uznawali 
swoją małość i grzeszność, Jezus odpuszczał grzechy. Tą władzą podzielił się z ludźmi 
w niedzielę Zmartwychwstania: „Komu grzechy opuścicie, będą odpuszczone, komu 
zatrzymacie, będą zatrzymane” (J 20, 23). Jednak trzeba spełnić podstawowy warunek 
uznać swój grzeszny stan i wyznać: ,,Ojcze, zgrzeszyłem”. Stanąć w prawdzie przed 
Bogiem i drugim człowiekiem.

Co robi ojciec wobec takiego wyznania? Wydaje rozkaz służbie: „Przynieście 
szybko najlepszą szatę”. Dotychczasowa była zapewne zniszczona, brudna i podar-
ta. Przyobleczenie w nową „najlepszą” szatę jest wyrazem szacunku jaki odzyskuje 
syn. Szata w biblii jest wyrazem człowieka, jego wnętrza, pewnym rodzajem alter 
ego. Syn zrzucając stare łachmany zrzuca z siebie niejako starego człowieka. Zmiana 
szaty powoduje odnowę człowieka. Taką szatą w odniesieniu do sakramentu pokuty 
jest łaska uświęcająca. Święty Jan opisując w Apokalipsie wizję nieba mówi nam, że 
widział tam ogromne rzesze odzianych w białe szaty (Ap 7, 9). Biała szata jest oznaką 
czystości, niewinności duszy. W niebie są ci, którzy posiadają szatę łaski uświęcającej. 
Podobnie w przypowieści o zaproszonych na ucztę, radują się nią tylko ci, ubrani 
w godowe szaty (Mt 22, 11-14). W sakramencie chrztu człowiek zostaje przyobleczony 
w tę szatę łaski. Nowo ochrzczony otrzymuje w celebracji chrzcielnej symbolicznie 
białą szatę (kiedyś katechumen dosłownie się w nią przyoblekał). Biała szata ukazuje, 
że ochrzczony „przyoblekł się w Chrystusa” (Ga 3, 27). Grzech jednak tę szatę brudzi, 
niszczy, czy wręcz jej pozbawia. W sakramencie pokuty Bóg na powrót obleka szatą 
łaski grzesznika. Katechizm zauważa „Cała skuteczność pokuty polega na przywróceniu 

150  KKK, 1456.

nam łaski Bożej i zjednoczeniu nas w przyjaźni z Bogiem”151. Sakramentalna spowiedź 
sprawia, że na powrót wraca w nas życie Boże; następuje pojednanie z Bogiem; wy-
ostrza się obraz dziecka Bożego; odżywają zasługi na niebo uśmiercone przez grzech 
śmiertelny. Wszystko wraca do ładu.

„Dajcie mu też pierścień na rękę”. Pierścień jest symbolem autorytetu, władzy. 
Dając synowi na powrót pierścień przywraca autorytet syna, daje mu udział w swoich 
dobrach. Pierścień jest także symbolem wierności, przymierza, zaślubin. Narzeczeni 
dają sobie pierścionki na znak obietnicy małżeństwa. Małżonkowie zakładają sobie 
obrączki na znak zawartego przymierza małżeńskiego i wierności. Grzech zerwał jed-
ność (przymierze) z Bogiem i Kościołem. W sakramencie pokuty ta zerwana jedność 
zostaje przywrócona. Sakrament pokuty jedna nas z Bogiem i Kościołem, naprawia 
lub przywraca zerwaną przez grzech jedność braterską. „W tym sensie nie tylko leczy 
on powracającego do komunii kościelnej, lecz także ożywia życie Kościoła, który 
cierpiał z powodu grzechów jednego ze swych członków. Grzesznik przywrócony do 
komunii świętych lub utwierdzony w niej, zostaje umocniony przez wymianę dóbr 
duchowych między wszystkimi pielgrzymującymi jeszcze żywymi członkami Ciała 
Chrystusa, a także tymi, którzy już doszli do ojczyzny niebieskiej”152.

„Dajcie mu sandały na nogi”. Sandały odróżniały pana od niewolnika. Syn uznając 
swój grzech chciał być chociaż najemnikiem. Czuł się niegodny swego synostwa. Ojciec 
dając synowi sandały przywraca prawa synowskie, potwierdza bez słów prawdę „to 
jest mój syn”. Według Katechizmu „sakrament pojednania z Bogiem daje prawdziwe 
«zmartwychwstanie duchowe», przywrócenie godności i dóbr życia dzieci Bożych”153.

Wreszcie na koniec ojciec rzekł do swoich sług: „Przyprowadźcie utuczone cielę 
i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów 
ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić” (Łk 15, 23-24). Dzień każdej dobrej 
spowiedzi to dzień wielkiej radości. Radości w niebie, ale również radości w sercu 
człowieka. „U tych, którzy przyjmują sakrament pokuty z sercem skruszonym i z re-
ligijnym nastawieniem, zwykle nastają po nim pokój i pogoda sumienia wraz z wielką 
pociechą duchową” 154.

151  KKK, 1468.

152  KKK, 1469.

153  KKK, 1468.
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Zakończenie

Widzimy więc, że sakrament pokuty jest wielkim dobrodziejstwem dla człowieka. 
Powinniśmy korzystać często i regularnie z tego sakramentu „uzdrowienia chrześci-
jańskiego”, zwłaszcza wtedy, gdy choroba grzechu trawi nasze serce. Nich nam zawsze 
towarzyszy świadomość prawdy wyrażonej słowami papieża Franciszka: „Przeba-
czenie naszych grzechów przez Boga nie zna granic. W śmierci i zmartwychwstaniu 
Jezusa Chrystusa Bóg ukazuje swoją miłość, która posuwa się do zniszczenia grzechu 
ludzkiego”155. Przystępujmy więc do tego uzdrowieńczego sakramentu miłosierdzia 
bez obaw i lęków . A zachętą niech będzie opisane kiedyś w czasopiśmie Miłujcie się 
następujące wydarzenie.

Wojna domowa szalała bez litości na hiszpańskiej ziemi. Sprofanowane koś cioły, 
płonące wioski, porozrywane cia ła znaczyły drogę, którą szła Armia Czerwona. Fran-
kiści walczyli z taką samą zaciekłością.

Kiedy po jednej z ciężkich walk od dział frankistów oczyszczał wioskę ze swoich 
przeciwników, znaleziono pod ścianą jednego z domów ciężko ranne go czerwonoarmi-
stę, któremu odłamek granatu rozerwał pierś. Ranny spoglądał błyszczącymi ocza mi 
na nadchodzący patrol. Podniósł ostatkiem sił rękę i wyszeptał: Księdza! Sprowadźcie 
księdza! Idź do piekła, czerwona kanalio! - zaklął frankista.

Ale jeden z jego towarzyszy okazał litość. Zobaczę, czy znajdę jakiegoś. Po pewnym 
czasie wrócił z księ dzem. Ten schylił się miłosiernie nad zakrwawionym młodzieńcem. 
Czy chcesz się wyspowiadać? - spytał go. Tak, chcę się wyspowiadać! - wy ksztusił żoł-
nierz. - Ale proszę mi po wiedzieć, czy ksiądz jest proboszczem w tej wsi? Tak, jestem! 
Mój Boże! - wyszeptał chłopak. Długo trwało, nim ksiądz opuścił umierającego. Kiedy 
powrócił do patro lu frankistów, jego włosy były mokre od potu, a twarz blada jak ściana. 
Bracia! - powiedział z trudem. - Wnieście rannego do domu, by nie umierał na ulicy.

Kiedy żołnierze zbliżali się do chłopa ka, podniósł się trochę i zaczął im da wać znaki. 
On mi przebaczył! Dał mi rozgrze szenie! - wyksztusił ledwo łapiąc od  dech. A czemu 

155  Misericordiae Vultus , n. 22, s. 11.

miałby ci nie przebaczyć? Przecież to jego zawód! – powiedział któryś z frankistów. 
Nie wiecie, co ja zrobiłem! – jęczał umierający. - Sam zabiłem dwudziestu trzech księży, 
przekłuwałem ich bag netem, strzelałem, biłem, dusiłem. W każdej wiosce wpadałem 
pierwszy na plebanię. Tutaj też to zrobiłem. Nie znalazłem księdza, za to jego ojca 
i dwóch braci. Pytałem ich, gdzie jest proboszcz, ale nie chcieli go wydać. Wtedy 
wszystkich trzech zastrzeliłem! Rozumiecie? Księdzu, który słuchał mojej spowiedzi, 
zabiłem ojca i braci. A on mi jednak przebaczył156.

156  „Miłujcie się” 20(1994) nr 1-2, s. 24.
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K ażdy Jubileusz ogłaszany w Kościele powszechnym staje się okazją do zwró-
cenia uwagi na dar łaski jakim jest możliwość uzyskania odpustu. To Jezus 
powiedział do Piotra: „Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane 

w niebie, a co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie” (Mt 16,19). Obowiązująca 
dzisiaj nauka mówi, że odpustu dostępuje chrześcijanin odpowiednio usposobiony 
i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako 
szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze 
skarbca zasług Chrystusa i świętych157.

1. Historia odpustów

Historię odpustów możemy podzielić na cztery okresy. W pierwszym, który trwał 
od czasów apostolskich do VIII wieku, odpusty były związane z praktyką łagodzenia 
pokuty podejmowanej po to, aby otrzymać odpuszczenie grzechów. Takiego odpustu 
udzielano na prośbę męczenników, którzy w obliczu śmierci, przekazywali biskupom 
pisma (supplices belli Martyrum) z prośbą o darowanie kary jednemu czy drugiemu 
pokutnikowi. Na tym etapie, odpust mógł być udzielony pojedynczym osobom na 
mocy zasług, spływających z ofiary męczeńskiej.

W tym okresie sakrament pokuty, już przez samą formę celebracji, pod pewnymi 
względami, przypominał drugi chrzest. Różnica polegała na tym, że przyjęcie chrztu 
było związane z odpuszczeniem wszystkich grzechów i całkowitym darowaniem kary, 
a wyznanie grzechów przewidywało długą i ciężką publiczną pokutę. We wczesnym 
Kościele grzesznicy musieli za ciężkie grzechy publicznie pokutować (czas pokuty zale-

157  Enchiridion indulgentiarum, Normae et concessiones, LEV 2004, s. 21.
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żał od rodzaju grzechów) i dopiero wtedy otrzymywali rozgrzeszenie, i byli ponownie 
przyjmowani do wspólnoty Kościoła.

Chrześcijanie, którzy wyparli się wiary podczas prześladowań i zostali poddani 
przez biskupa surowej pokucie, bardzo często szukali pomocy u wyznawców, oczeku-
jących w więzieniu na męczeństwo. Otrzymywali oni list dla biskupa (libellum pacis), 
w którym była prośba o to, aby przez wzgląd na krew męczenników, skrócono lub 
darowano pokutę.

Niektórzy biskupi łagodzili pokutę niezależnie od libellum pacis męczenników. 
W 375 roku w Mediolanie, kiedy wielu zwolenników herezji Ariusza nawróciło się na 
prawdziwą wiarę i zostało poddanych długiej pokucie, biskup Ambroży bardzo szybko 
udzielił dyspensy wszystkim pokutnikom. Swoją decyzję tłumaczył tym, że nie chciał 
mieć wspólnoty, w której większość stanowią publiczni grzesznicy158.

W drugim okresie, który trwał od VIII do XIV wieku, pojawiła się praktyka 
odpustu polegającego na zamianie pokuty (często ciężkiej) na jakieś lżejsze dobre 
uczynki. Odpust można było uzyskać za stacje wielkopostne, za wyprawy krzyżowe, 
za pielgrzymki. W 1300 roku, wraz z pierwszym Jubileuszem ogłoszonym przez 
papieża Bonifacego VIII, postanowiono udzielić odpustu wszystkim pielgrzymom 
nawiedzającym bazyliki Rzymu.

Między VII a VIII wiekiem zanika praktyka pokuty publicznej, a w jej miejsce 
pojawia się pokuta prywatna i ukryta, nakładana przez spowiednika. Pokutę należało 
odprawić po a nie przed otrzymaniem odpuszczenia grzechów, jak to miało miejsce 
w przypadku pokuty publicznej.

Właściwe rozumienie odpustu pojawia się w XI wieku, kiedy to papieże i biskupi 
nie ograniczają się tylko do złagodzenia ustalonej wcześniej pokuty, ale darują część 
pokuty czasowej wszystkim tym, którzy spełnią jakiś określony dobry uczynek. Wa-
runkiem otrzymania takiego odpustu był żal za popełnione grzechy oraz ich wyznanie. 
Od tego czasu odpusty stały się zachętą i nagrodą za jakiś pobożny uczynek, którym 
mogło być nawiedzenie nowego kościoła, jałmużna dla biednych lub na jakiś klasztor. 
Szczególne znaczenie w tamtych czasach miały odpusty związane z krucjatami. Od-
pustu udzielano każdemu, kto wyruszał przeciwko Maurom w Hiszpanii, Saracenom 
na Sycylii i Turkom w Palestynie. Papieże dopuszczali wtedy całkowite darowanie 
pokuty za popełnione grzechy.

Od XII wieku liczba udzielanych odpustów znacząco wzrosła. Nie wszystkie są 

158  Por. Ambroży, De poenitentia, PL 16, kol. 531, 537.

godne pochwały ze względu na cel, który im przyświecał. Pokutnik, aby otrzymać 
odpust, miał składać dobrowolną ofiarę pieniężną.

Możliwość uzyskania odpustu zupełnego, takiego samego jak w przypadku kru-
cjaty, w 1300 roku ogłosił papież Bonifacy VIII. Mogli go otrzymać wszyscy ci, którzy 
skruszeni i wyspowiadani, nawiedzili Bazyliki św. Piotra i św. Pawła w Rzymie (30 
dni dla Rzymian, 15 dla pielgrzymów). Papież postanowił wówczas, że przy końcu 
każdego stulecia będzie udzielany odpust zupełny ogólny. Papieska decyzja spotkała się 
z wielkim uznaniem ze strony wszystkich chrześcijan. W 1343 roku, papież Klemens 
VI postanowił, że obchody Jubileuszowe będą obchodzone co 50 lat. Z kolei w 1378 
roku, papież Urban VI wyznaczył obchody Jubileuszowe co 33 lata, aby w ten sposób 
upamiętnić lata życia Jezusa Chrystusa. W 1475 roku, papież Paweł III zdecydował, 
że Jubileusze będą obchodzone co 25 lat. W 1575 roku, papież Grzegorz XIII, na za-
kończenie Jubileuszu rzymskiego, po raz pierwszy rozciągnął odpust na cały Kościół 
powszechny, na czas 6 miesięcy i dla wszystkich, którzy nie mogli przybyć do Rzymu. 
W 1925 roku, papież Pius XI rozszerzył tę łaską na cały rok udzielając go również tym, 
którzy uzyskali odpusty jubileuszowe w Rzymie.

Trzeci okres, który trwał od XIV do XVI wieku, był czasem rozprzestrzeniania się 
praktyki odpustów. Wprowadzono możliwość zyskiwania odpustów za ofiary pieniężne, 
które miały służyć wspieraniu apostolatu. Wierni zaczęli błędnie rozumieć sprawę 
odpustu. Wielu z nich uważało, że odpust uwalniał ich nie tylko od kary czasowej, ale 
również od grzechów, które popełnili. Otrzymanie odpustu było dla wielu wiernych 
równoznaczne z odpuszczeniem grzechów. To błędne myślenie doprowadziło do wielu 
nadużyć, które spowodowały, że dar odpustu traktowano jak zwyczajną operację fi-
nansową. Te nadużycia stały się również pretekstem dla Marcina Lutra, aby wystąpić 
przeciwko Stolicy Świętej. Sobór Trydencki (1545-1563) dokonał korekty nadużyć 
i wyraził pragnienie, by skarb odpustów był rozdzielany wiernym pobożnie i całościowo, 

„aby wszyscy mogli naprawdę pojąć, że skarby niebieskie Kościoła są rozdzielane nie 
po to, aby czerpać z nich zyski, ale z pobożności”159.

Pragnienie dawania odpustów i ambicja, aby rozdzielać ich więcej niż inne Kościoły, 
doprowadziła do tego, że pojawiło się wielu naciągaczy, ignorantów, ludzi bez sumienia 
podszywających się pod papieży i biskupów, którzy wymyślali kolejne odpusty.

Nadużycia, które podważały katolicki zwyczaj odpustów dotyczyły dwóch elemen-
tów: błędnego myślenia, że darowanie kary doczesnej jest równoznaczne z odpuszcze-
niem grzechów i zastępuje spowiedź sakramentalną; ofiar pieniężnych nakładanych 
za otrzymanie odpustu.

159  Concilium Tridentium, Sessio XXI, De reform., 9: „ut tandem caeleste hos Ecclesiae thesaurum 
non ad questum, sed ad pietatem exerceri omnes vere intelligant”.
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W przypadku pierwszego nadużycia, to trzeba przypomnieć, że Kościół zawsze 
rozróżniał między darowaniem kary czasowej przez udzielenie odpustu a wcześniejszą 
i konieczną spowiedzią sakramentalną. W 1450 roku, na Soborze w Magdenburgu, 
Legat papieski, kardynał Nicolò de Cusa, wyraźnie potępił wszystkich tych, którzy 
głosili, że odpust zwalnia wiernego z obowiązku spowiedzi.

Jeżeli chodzi o drugie nadużycie, to było ono związane z postawą niektórych 
książąt, królów i biskupów, którzy nadawali sobie prawo zabierania znacznych kwot 
pieniężnych kwestarzom odpowiedzialnym za ogłaszanie odpustów i zbieranie ofiar. 
Kapłan zapraszał do nabywania odpustu, a kwestarz pobierał ofiarę, żądając często zbyt 
dużych kwot nawet od tych, którzy byli z nich zwolnieni. Przeciwko takiemu stanowi 
rzeczy wystąpił nie tylko Marcin Luter, ale również wiele osób świętych i znaczących. 
W czasie Soboru Trydenckiego zakazano więc pobierania ofiar za udzielone odpusty 
i zlikwidowano funkcję kwestarza. Ogłaszanie odpustów zostało zarezerwowane 
biskupowi i dwóm członkom Kapituły, którzy byli upoważnieni również do przyjmo-
wania dobrowolnych ofiar od wiernych, ale bez możliwości odkładania jakiejkolwiek 
kwoty dla siebie.

Ważne jest też wspomnieć przy tym, że mimo nielegalnego handlu odpustami 
i związanymi z tym nadużyciami, które były efektem błędnego rozumienia odpustów, 
wiele zebranych ofiar przeznaczano na pomoc i wsparcie dla szpitali, hospicjów, szkół, 
domów pielgrzyma, ale dzięki tym ofiarom powstało też wiele wałów przeciwpowo-
dziowych, mostów i dróg.

W czwartym okresie, trwającym od XVI wieku do naszych czasów kolejni papieże 
regulowali sprawę udzielania odpustów, decydując o ich liczbie i autentyczności. Ostat-
nia reforma dotycząca odpustów jest związana z papieżem Pawłem VI, który uprościł 
sprawę uzyskania odpustu częściowego przez zniesienie jego czasowości.

Po epoce nadużyć dotyczących odpustów powraca fundamentalna sprawa żalu 
za grzechy i osobistego nawrócenia. Dzisiaj Kościół precyzuje, że nie można otrzy-
mać odpustu w sposób automatyczny, bez prawdziwego nawrócenia, autentycznego 
odwrócenia się od grzechu i szczerego żalu za popełnione i wyznane grzechy. „Już od 
czasów starożytnych Kościół żywił zawsze głębokie przekonanie, że konsekwencją 
przebaczenia, udzielonego bezinteresownie przez Boga, winna być rzeczywista prze-
miana życia, stopniowe usuwanie zła wewnętrznego, odnowa własnej egzystencji”160.

Przedstawiona historia pokazuje, że nauka o odpustach i jej praktyczne zastoso-
wanie w Kościele ściśle łączy się ze skutkami sakramentu pokuty (por. KKK 1471). 

160  Św. Jan Paweł II, Incarnationis mysterium, 1998.

Sobór Watykański II zwrócił uwagę na sprawę odpustów i przywrócił im ich bezcenną 
wartość. Papież Paweł VI przedstawił poprawioną naukę w zakresie praktyki odpustów 
w Konstytucji Apostolskiej Indulgentiarum doctrina, z 1 stycznia 1967 roku. Znalazła 
ona swoje miejsce również w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II z 1983 r., 
w kanonach 992-997.

2. Odpusty dzisiaj

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 
1471) definiują odpust następująco:

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już 
co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, 
określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców 
odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług 
Chrystusa i świętych”.

Z objawienia Bożego wiemy, że grzech pociąga za sobą karę (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9). 
Chrześcijanin, który popełnia grzech otrzymuje w sakramencie pokuty odpuszczenie 
winy, natomiast pozostaje tzw. kara doczesna. Darowanie kary doczesnej związane 
jest z „odpustem”, który zakłada szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie 
przepisanych uczynków. Odpust może być cząstkowy lub zupełny, w zależności od 
tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub w całości. Jak już wcześniej zostało 
powiedziane, papież Paweł VI zniósł praktykę odpustów czasowych, czyli związanych 
z ilością dni lub lat, ponieważ w wieczności nie ma czasu. Każdy wierny może uzyskiwać 
odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub może ofiarować go za zmarłego, ale 
za nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany 
swojego życia i wypełnić wymagane do otrzymania odpustu warunki. Odpust zupełny 
można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, poza pozostającymi w obliczu śmierci, 
natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia wielokrotnie.

Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są trzy warunki:
1) spowiedź sakramentalna;
2) komunia św.;
3) modlitwa zgodnie z intencjami Ojca Świętego.

Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia się wiernym, 
ale zaleca się „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. Dla uzyskania kilku odpustów zupeł-
nych wystarczy jedna spowiedź sakramentalna, ale dla każdego z osobna wymagana 
jest komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
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S twórca tak zaplanował świat fizyki, że każda działająca rzeczywistość potrzebuje 
energii, którą czerpie z jakiegoś źródła. Bez energii nie ma pracy. W świecie 
materii ożywionej jest podob nie. Każda istota żywa potrzebuje pokarmu, potrze-

buje do swojej egzystencji ciągłego zasilania witalną energią, w postaci odpowiednich 
składników od żywczych. Bez nich nie ma rozwoju, następuje atrofia i śmierć ży wego 
organizmu. Przez analogię, wspomnianą wyżej zasadę możemy przenieść na sferę 
życia nadprzyrodzonego. Ono również potrzebuje „pokarmu”. Co jest tym pokarmem?

Jest nim niewątpliwie słowo Boże, różne formy modlitwy i życie sakramentalne. 
Wśród sakramentów Eucharystia zasługuje na szczególną uwagę. Już sam sposób Jej 
przyjmowania, który odbywa się w formie posiłku mówi nam bardzo wiele. Prócz 
tego jest to sakrament najczęściej przyjmowany w naszym życiu, stąd też możemy 
domniemywać, że „karmi” on naszą wiarę w sposób wyjątkowy. W uzasadnieniu 
tego stwierdzenia popatrzmy w świetle Katechizmu na skutki, jakie wywołuje przyj-
mowanie tego sakramentu.

Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Słowo „Komunia” 
pochodzi od łacińskiego „communio”, co się tłumaczy jako zjednoczenie. I to jest 
najgłębszy sens przyjmowania sakramentu Eucharystii. W komunii świętej do naszego 
serca przychodzi sam Jezus pod postacią chleba. A my jednoczymy się z Nim. Dlatego 
Katechizm zauważa, iż „Pierwszym 460 owocem przyjmowania Eucharystii w Komunii 
jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem Jezusem, który powiedział: «Kto spożywa 
moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim» (J 6, 56)161.

161  KKK, 1391.

EUCHARYSTIA –
POKARM MIŁOSIERDZIA

Ks. Wacław Siwak
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Ks. WacłaW siWaKEUcHaRYsTia – POKaRM MiłOsiERDZia

W dalszej kolejności Katechizm podaje: „Komunia święta w przedziwny sposób 
dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. 
1212 Przyjmowanie w Komunii Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego, «ożywionego 
i ożywiającego Duchem Świętym» Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 
5., podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie”162. Chrystus mógł 
wybrać inny sposób łączności z nami. Wybrał bardzo czytelny znak chleba. Chleb 
jest podstawowym pokarmem. Bez pokarmu nie ma życia doczesnego. Podobnie bez 
Eucharystii podstawowego pokarmu duszy zamiera w człowieku życie nadprzyrodzone. 

„Zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie pożywali Ciała Syna Człowieczego nie 
będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53). Wieloaspektowa symbolika chleba wskazuje 
na skutki Eucharystii. Chleb umacnia życie, regeneruje siły, umożliwia działanie. 
Tym samym obdarza nas Chrystus w komunii świętej. Odnawia duchowo, wzmacnia 
siły, umacnia do walki ze złem i złym, napełnia prawdziwą radością. Pamiętamy jak 
prorok Eliasz posilony pokarmem z nieba szedł 40 dni do Góry Horeb, pokonując 
liczne trudności. My też jesteśmy w drodze. Napotykamy różne trudności. Umocnie-
niem naszych sił jest Eucharystia. Nie mówimy, że Eucharystia zabierze zaraz od nas 
trudności i krzyże. Przez wejście w swoisty kontakt z Jezusem staniemy się mocniejsi 
do stawienia czoła trudnościom dnia codziennego. Popatrzymy innym wzrokiem na 
nasze problemy. Ona sprawia, że w nasze serca wstępuje nadzieja.

Wreszcie po trzecie „Komunia chroni nas przed grzechem”163, „zachowuje nas od 
przyszłych grzechów śmiertelnych”164. Jak rozumieć powyższe katechizmowe stwier-
dzenia? Wydaje mi się, iż sensowna odpowiedź jest następująca: im łączność z Bo giem 
przez łaskę jest ściślejsza i głębsza, tym mniejsza jest możliwość utraty łaski. „Im 
bardziej uczestniczymy w życiu Chrystusa i pogłębiamy przyjaźń z nim, tym trudniej 
jest nam zerwać więź z Nim przez grzech śmiertelny”165.

Wyżej powiedzieliśmy, iż Eucharystia chroni nas od grzechów. Musimy również 
wiedzieć, że Eucharystia gładzi grzechy powszednie, jak również „uzdalnia nas do 
uwolnienia się od nieuporządkowanych przywiązań do stworzeń”166.

Komunia oznacza zjednoczenie z Jezusem. Ale nie tylko. Komunia jest również 
wyrazem i źródłem jedności między ludźmi. Chrystus dający się jako pokarm, łączy 
wiernych w jedno Ciało, którym jest Kościół. Możemy powiedzieć, że posilanie się 
tym samym chlebem eucharystycznym i z tego samego kielicha buduje jedność Ko-

162  KKK, 1392.

163  KKK, 1393.

164  KKK, 1395.

165  KKK, 1395.

166  KKK, 1394.

ścioła. „Komunia odnawia, umacnia i pogłębia wszczepienie w Kościół, dokonane już 
w sakramencie chrztu”167.

Eucharystia zobowiązuje do pomocy ubogim. Eucharystia jest darem niczym nie 
zasłużonym, jest darem darmo danym. Jezus nam się daje dobrowolnie, niczym nie jest 
zobligowany do tego. Daje się nam z miłości. Daje nam się cały i bez zastrzeżeń. Tak 
rozumiana Eucharystia uczy nas daru. Eucharystia jest wezwaniem do dawania siebie, 
jako daru. By przyjmować w prawdzie Ciało i Krew Chrystusa za nas wydane, musimy 
dostrzegać Chrystusa w 2449 najuboższych, Jego braciach168 (por. Mt 25, 40). Wiara 
domaga się również czynów miłości wypływających z wiary. Eucharystia tego uczy.

Święty papież Jan Paweł II nauczał w Liście Apostolskim o Tajemnicy i kulcie 
Eucharystii Dominicae cenae (24 II 1980): „Prawdziwa cześć dla Eucharystii staje się 
z kolei szkołą czynnej miłości bliźniego. Wiemy, że taki jest prawdziwy i pełny po-
rządek miłości, którego nauczył nas Pan: «Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali» (J 13, 35). Eucharystia do tej miłości 
wychowuje nas w sposób najgłębszy, ukazuje bowiem, jaką wartość w oczach Bożych 
ma każdy człowiek, nasz brat i siostra, skoro każdemu w taki sam sposób Chrystus 
daje siebie samego pod postaciami chleba i wina. Jeżeli praktykujemy autentyczny kult 
eucharystyczny, w oczach naszych musi rosnąć godność każdego człowieka. A poczu-
cie tej godności staje się najgłębszym motywem naszego odniesienia do bliźnich”169. 

W powyższym kontekście jakże znamiennymi są słowa św. Alberta Chmielowskie-
go (1846-1916), który mówił i pisał: „Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się 
być jak chleb, który dla wszyst kich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie 
ukroić, nakarmić się, jeśli się jest głodnym”. Takiej postawy nauczył się od Chrystu-
sa Eucharystycznego. Prawdziwy świadek Eucharystii staje się na wzór Chrystusa 
chlebem, któ ry dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie 
ukroić, nakarmić się. Mając jednocześnie świadomość, iż „bycie chlebem” związane 
jest z ofiarą, z pogryzieniem, zmiażdżeniem, a jakimś sensie z unicestwieniem. Bycie 
chlebem musi kosztować. 

Podsumowując możemy powiedzieć, iż Eucharystia jest rzeczywiście pokarmem 
miłosierdzia, gdyż z jednej strony jest darem Miłosierdzia (pisanego z dużej litery) dla 
nas, a z drugiej strony niejako karmi nasze miłosierdzie, obligując jednocześnie do 
dawania siebie (swojej osoby, czasu, pieniędzy, wszelkiej pomocy) innym.

167  KKK, 1396.

168  KKK, 1397.

169  Dominicae cenae, 6.
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J ak wiemy Ojciec Święty Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia 
(8 grudnia 2015-20 listopada 2016) bullą Misericordiae vultus. W dokumencie 
tym zalecił m.in., aby w tym świętym czasie w przestrzeni refleksji i modlitwy 

znaleźli się również Święci i Błogosławieni, „którzy uczynili z miłosierdzia swoją misję 
życia. W sposób szczególny myśl kieruje się ku wielkiej apostołce miłosierdzia, świętej 
Faustynie Kowalskiej. Ta, która została wezwana do wejścia w głębokości Bożego mi-
łosierdzia, niech wstawia się za nami i uzyska dla nas łaskę życia i chodzenia zawsze 
w świetle Bożego przebaczenia oraz w niezachwianej ufności w Jego miłość”170.

Posłuszni wskazaniom Papieża, przypatrzymy się chwilę osobie św. Siostry Fau-
styny i formie kultu Bożego Miłosierdzia przez nią zaproponowanej. Tym bardziej, że 
chyba jak nigdy w historii, trzeba przypominać ludziom o Bożym Miłosierdziu. Ciągle 
jesteśmy świadkami niepokojów, wojen, wynikających zeń nowych „wędrówek ludów” 
zmieniających na naszych oczach oblicze Europy, zamachów terrorystycznych, wyzysku, 
niesprawiedliwości, głodu, kataklizmów. Możemy powiedzieć, za św. Janem Pawłem 
II, że „człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła”171. Skala 
grzechu osobistego i społecznego jest dziś ogromna. Gdy do tego dodamy świadomość, 
iż każdy z nas ludzi grzesznych, potrzebuje Bożego Miłosierdzia, stale go doświadcza, 
co rodzi zarazem obowiązek świadczenia miłosierdzia innym, to mówienie (pisanie) 
o Bożym Miłosierdziu jest jak najbardziej aktualne, nie tylko w Roku Miłosierdzia.

170  Franciszek, Misericordiae Vultus [11.04.2015], n. 24, „L’osservatore Romano” wyd. polskie [odtąd 
skrót OR] 36(2015) nr 5, s. 15.

171  Jan Paweł II, Zawierzam cały świat Bożemu miłosierdziu. Homilia podczas Mszy św. z okazji 
konsekracji Świątyni Bożego Miłosierdzia. 17 sierpnia [2002] – Kraków – Łagiwniki, OR 23(2002) 
nr 9, s. 17.

W NIEZACHWIANEJ
UFNOŚCI W BOŻĄ
MIŁOŚĆ
O kulcie Bożego Miłosierdzia
wg św. Siostry Faustyny

Ks. Wacław Siwak
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1. Sekretarka Bożego Miłosierdzia i jej objawienia

Nabożeństwo, które będzie przedmiotem naszej refleksji zostało zapoczątkowane 
poprzez objawienia św. Siostrze Faustynie Kowalskiej. Ze strony internetowej Zgro-
madzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które wydało Świętą, dowiadujemy się, iż 

„urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec jako trzecie spośród dziesięciorga 
dzieci w rodzinie Stanisława i Marianny Kowalskich. Dwa dni później na chrzcie świę-
tym w kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. W wieku 
9 lat przystąpiła do pierwszej Komunii świętej. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, 
a potem poszła na służbę do zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim i Łodzi. 
Od siódmego roku życia odczuwała wezwanie do służby Bożej, ale rodzice nie wyrażali 
zgody na jej wstąpienie do klasztoru. Przynaglona jednak wizją cierpiącego Chrystusa, 
w lipcu 1924 roku wyjechała do Warszawy, by szukać miejsca w klasztorze. Przez rok 
pracowała jeszcze jako pomoc domowa, by zarobić na skromny posag. 1 sierpnia 1925 
roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. 
Żytniej. W tym Zgromadzeniu przeżyła 13 lat przebywając w wielu domach, najdłużej 
w Krakowie, Warszawie, Płocku i Wilnie, pełniąc obowiązki kucharki, sprzedawczyni 
w sklepie z pieczywem, ogrodniczki i furtianki. Chorowała na gruźlicę płuc i przewodu 
pokarmowego, dlatego ponad 8 miesięcy spędziła w szpitalu na Prądniku w Krakowie. 
Większe cierpienia od tych, które niosła gruźlica, znosiła jako dobrowolną ofiarę za 
grzeszników.. Doświadczyła też wielu nadzwyczajnych łask: objawień, ekstaz, daru 
bilokacji, ukrytych stygmatów, czytania w duszach ludzkich, mistycznych zrękowin 
i zaślubin. [...] Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze w Kra-
kowie-Łagiewnikach mając zaledwie 33 lata”172.

Pan Jezus wybrał tę osobę, jak sam do Niej się zwracał, na „Sekretarkę swego Mi-
łosierdzia”. Kiedyś prosił Ją: „pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu moim”173. 

W tym miejscu musimy poczynić pewne wyjaśnienia odnośnie charakteru obja-
wień św. Siostry Faustyny. Zacznijmy od tego, iż Wszystko, co potrzebne człowiekowi 
do zbawienia, już zostało objawione w tzw. Objawieniu publicznym, które spisane jest 
w Piśmie Świętym. Objawienie publiczne zakończyło się wraz ze śmiercią ostatniego 
Apostoła i nie może być w żaden sposób uzupełnione. Wedle Katechizmu „Chrystus, 
Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest jedynym, doskonałym i ostatecznym Słowem 
Ojca. W Nim powiedział On wszystko i nie będzie już innego słowa oprócz Niego”174. 

172  http://www.faustyna.pl/zmbm/biografia/ [dostęp 19.09.2015].

173  Św. Siostra Faustyna Kowalska ZMBM, Dzienniczek. Miłosierdzie moje w duszy mojej. Wydanie in-
ternetowe: http://www.faustyna.pl/Dzienniczek/Dzienniczek_flash.php?token=1445176578BQRAKs-
DHYPMxWbSLE [odtąd skrót: Dz], 965.

174  Katechizm Kościoła Katolickiego [odtąd skrót KKK], 65.

Jednakże, jak naucza dalej Katechizm: „W historii zdarzały się tak zwane objawienia 
prywatne; niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą one jed-
nak do depozytu wiary. Ich rolą nie jest «ulepszanie» czy «uzupełnianie» ostatecznego 
Objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce 
historycznej”175. Możemy powiedzieć, że objawienia prywatne posiadają charakter 
bardziej przypominający, uwrażliwiający na prawdy w tym czasie bardzo potrzebne 
ludowi wiernych, lub zapomniane. Autentyczne objawienia prywatne są aktualizacją 
objawienia publicznego. Według Benedykta XVI orędzia objawień prywatnych mogą 

„skutecznie pomagać w lepszym zrozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej 
epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, która zostaje nam udzielona, 
ale z której nie mamy obowiązku korzystać”176.

Kiedyś wielki teolog Karl Rahner zauważył, że ob jawienia prywatne spełniają 
funkcję dynamizującą w życiu Kościoła. Chociaż nie zawierają nowych prawd wiary, 
gdyż objawienie publiczne już się zakończyło, to jednak są nowymi zaleceniami, po-
przez które wyraża się w nowy sposób zbawcza wola Boża w konkret nej, historycznej 
sytuacji. Duch Boży daje nowy impuls dla życia Kościoła, który nie może być łatwo 
wydedukowany przez teologów w oparciu o depozyt wiary”177.

Niewątpliwie takim nowym impulsem dla życia Kościoła były objawienia Jezusa 
Miłosiernego św. Siostrze Faustynie. Jak wiemy „Apostołka Bożego Miłosierdzia” pisała 
swoisty duchowy pamiętnik, noszący tytuł Dzienniczek. Utrwalała w nim na piśmie, 
na polecenie samego Jezusa i spowiedników (ks. Sopoćki i J. Andrasza TJ) swoje wizje, 
przemyślenia, modlitwy. 

2. Formy kultu Bożego Miłosierdzia według św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej

Kiedy przebywała w Płocku, pod datą 22 lutego 1931 r. zanotowała: „Wieczorem, 
kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wznie-
siona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na 
piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (...) Po 
chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: 

175  KKK, 67.

176  Benedykt XVI, Verbum Domini, 14.

177  K. Rahner, Visioni e profezie, Milano 1954, s. 25; przypis za: B. Kochaniewicz, Objawienia 
maryjne jako locus theologicus?, „Salvatoris Mater” 11(2009) nr 1, s. 32.
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Jezu, ufam Tobie”178. Kiedy św. Siostra Faustyna podzieliła się tym przesłaniem ze spo-
wiednikiem, otrzymała odpowiedź, że zapewne chodzi o duchowe malowanie obrazu 
w Jej wnętrzu. Jednak zaraz po spowiedzi Jezus wyjaśnił Siostrze, że taki obraz jest 
już w Jej duszy. Natomiast bardzo chce, aby taki obraz został „wymalowany pędzlem” 
i był poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W tym kontekście z ust Jezusa 
padły słowa: „Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto”179. Później wielokrotnie Jezus 
z podobnym apelem zwracał się do Świętej Wizjonerki, np.: „Pragnę, ażeby pierwsza 
niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” – Wilno 1934180; „Święto 
Miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było 
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy” - 24 września 1936181.

Jednak nim prośba ta została spełniona, Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 
przeszło burzliwą drogę. W 1959 r. Kongregacja Świętego Oficjum zakazała rozpo-
wszechniania obrazów Miłosierdzia Bożego i pism propagujących ich cześć w formie 
zaproponowanej przez Siostrę Faustynę Kowalską, pozostawiając roztropności biskupów 
decyzję, co do obrazów już publicznie czczonych182. 

Także teologowie podnosili zarzuty odnośnie poprawności teologicznej samego 
przedmiotu kultu, którym jest jeden z przymiotów Bożych. Wyjaśnijmy, że przymioty 
Boże to inaczej właściwości, które przypisujemy Bogu, na podstawie Bożego Objawienia 
oraz przemyśleń filozoficznych. Poprzez analogię do tego z czym spotykamy się w na-
szym świecie, staramy się przy pomocy zrozumiałych dla nas pojęć wyrazić samego 
Boga, do końca niepoznawalnego i niewyrażalnego183. Przymioty te związane z Jego 
istotą (np. niezłożoność, niezmiennność, wieczność, itd.), rozumem (np. wiedza i mą-
drość) oraz wolą Bożą (np. świętość, wszechmoc, wolność)184 opisują nam (przybliżają) 
rzeczywistość Boga. Jednym z takich przymiotów jest Miłosierdzie. Do tej pory nie 
było zwyczaju, aby czcić poszczególne doskonałości Boga. Pogłębiona refleksja nad 
zagadnieniem pozwoliła zauważyć, że w Bogu Jego przymioty utożsamiają się z Nim 
samym (Bóg jest Miłością). W teologii ujętej personalistycznie, zdajemy sobie sprawę, 
że kult dotyczy samego Boga, nie czcimy przymiotu jako takiego (samo Miłosierdzie), 
ale Miłosiernego Boga w Trójcy Osób, który swoje Miłosierdzie najpełniej objawił 
w Jezusie Chrystusie Wcielonym Synu Bożym. 

178  Dz,47.

179  Dz, 49.

180  Dz, 299.

181  Dz, 699.

182  AAS 51(1959), s. 271.

183  G. O’Collins, E. G. Farrugia, Zwięzły słownik teologiczny, Kraków 1993, s. 206.

184  S. J. Stasiak, R. Zawiła, ABC teologii dogmatycznej. Notatki z wykładów ks. prof. Romana E. 
Rogowskiego, Oleśnica-Wrocław 1993, s. 177-191.

Podobnie rozwiązano trudność z rozumieniem słów Koronki „Ojcze przedwieczny 
ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego...”. Teologowie 
dostrzegali tutaj jakoby błąd dogmatyczny, polegający na tym, iż nie można składać 
Bóstwa Syna tożsamego z Bóstwem Ojca w ofierze185. Jednak jeśli uwzględni się kontekst 
eucharystyczny, wyrażony w orzeczeniu Soboru Trydenckiego, że w Eucharystii jest 
obecny cały Jezus wraz z Ciałem i Krwią, Duszą i Bóstwem, to w tym świetle Koronka 
mówi o „pełnym” Chrystusie. Cały Chrystus, w którym nierozdzielnie i bez zmieszania 
złączona była Jego Boska i ludzka natura (dogmat Soboru Chalcedońskiego), złożył 
siebie w ofierze (np. „Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze 
i dani na wdzięczną wonność Bogu” - Ef 5, 2) i jako taki może być przez nas ofiaro-
wany. W 1978 r. Kongregacja Doktryny Wiary biorąc pod uwagę liczne oryginalne, 
wcześniej nie znane dokumenty i opinie Ordynariuszy, cofnęła wcześniejszy zakaz. 
Przysłowiową „kropkę nad i” postawił Jan Paweł II publikując w 1980 r. encyklikę 
o Bożym Miłosierdziu Dives in Misericordia, beatyfikując (1993) i kanonizując 30 IV 
2000 r. Siostrę Faustynę. W tymże też roku w listopadzie ustanowił Święto Bożego 
Miłosierdzia dla całego Kościoła Powszechnego właśnie na II niedzielę Wielkanocy.

Uroczystość ta ma najwyższą rangę (jest celebracją liturgiczną) wśród wszystkich 
postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które zostały objawione św. Siostrze 
Faustynie. O wielkości tej uroczystości świadczą obietnice związane z jej obchodami, 
jakie złożył Pan Jezus: „Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia ten dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar”186; „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, 
wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; 
która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia 
win i kar; w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech 
się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat”187. 

W pierwszej przytoczonej w niniejszym artykule wizji Jezus wyjawił również 
pragnienie namalowania Obrazu Bożego Miłosierdzia. Św. Siostra Faustyna malarką 
nie była. Stąd też dopiero po wielu trudnościach i dzięki zaangażowaniu Sługi Bożego 
ks. Michała Sopoćki, obraz został namalowany w Wilnie przez malarza Eugeniusza 
Kazimirowskiego, według wskazówek udzielanych przez Siostrę. Jak wiemy wynik 
końcowy malarskich poczynań artysty, nie spełnił Jej oczekiwań. Jednego dnia po 
powrocie do domu udała się do kaplicy i bardzo płakała, stawiając pytanie: „Kto Cię 
wymaluje tak pięknym, jakim jesteś”? Wtedy w odpowiedzi usłyszała słowa: „Nie, 
w piękności farby, ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej”. W lipcu 1934 

185  W. Granat, Kult Boga miłosiernego przez Chrystusa i w Chrystusie, w: Ewangelia Miłosierdzia, 
red. W. Granat, Poznań - Warszawa 1970, s. 405.

186  Dz, 300.

187  Dz, 699.
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roku obraz został ukończony. Obecnie wisi w kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie. 
W świecie został rozpowszechniony i jest bardziej znany wizerunek miłosiernego 
Zbawiciela, namalowany w 1943 roku przez Adolfa Hyłę z Krakowa, ofiarowany dla 
kaplicy w Łagiewnikach jako wotum za ocalenie rodziny w czasie wojny.

Obraz przedstawia Jezusa w białej szacie symbolizującej Jego Zmartwychwstanie. 
Rany na rękach i stopach przypominają o Jego cierpieniu i śmierci krzyżowej. Znacze-
nie dwu promieni wychodzących z wnętrza Jezusa, On sam wyjaśnił słowami: „Blady 
promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, 
która jest życiem dusz”188. Innymi słowy promienie oznaczają sakramenty święte, 
a także Kościół święty zrodzony z przebitego boku Chrystusa i dary Ducha Świętego, 
których biblijnym symbolem jest woda. W tym przedstawieniu mamy ukazaną Jedność 
misterium Paschalnego (jedność krzyża i Zmartwychwstania), z którego czerpią moc 
sakramenty Kościoła, zwłaszcza sakrament Eucharystii ustanowiony w Wielki Czwartek 
i sakrament pokuty ustanowiony w Niedzielę Zmartwychwstania. Obraz unaocznia 
tajemnicę Bożego Miłosierdzia najpełniej objawioną w misterium paschalnym, z którego 
najowocniej czerpiemy poprzez sakramenty święte. Treść obrazu bardzo koresponduje 
z liturgią II Niedzieli Wielkanocnej, w czasie której czytamy Ewangelię według św. 
Jana o ukazaniu się zmartwychwstałego Chrystusa w Wieczerniku i ustanowieniu 
sakramentu pokuty (J 20,19-29).

Nie możemy zapomnieć również o znaczeniu podopisu obrazu: „Jezu, ufam 
Tobie”, który zachęcając do wielkiej ufności w Boże Miłosierdzie, ma również przy-
pominać o obowiązku czynnej miłości w stosunku do bliźnich, gdyż według Jezusa 

„nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków”189. Świadczenie miłosierdzia 
innym jest więc podstawowym warunkiem czci Bożego Miłosierdzia, zgodnie z tym 
co powiedział Jezus: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” 
(Mt 5, 7). Do prawdy tej nawiązał Jan Paweł II w czasie ostatniej pielgrzymki do 
Ojczyzny. Przede wszystkim podkreślił, iż miłosierdzie okazywane bliźnim staje się 
miarą Bożego Miłosierdzia. Cytując encyklikę Dives in Misericordia rzekł: „Człowiek 
dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia 
się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich”190. 

Ale wróćmy jeszcze do czci Obrazu Bożego Miłosierdzia, z którą Jezus związał 
specjalne obietnice: wiecznego zbawienia, dużych postępów na drodze chrześcijańskiej 
doskonałości, łaskę szczęśliwej śmierci i wszelkie inne łaski, o które z ufnością ludzie 

188  Dz, 299.

189  Dz, 742.

190  Bądźmy świadkami miłosierdzia. Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej. 18 sierpnia [2002] 
– Błonia Krakowskie, n. 14, OR 23(2002) nr 9, s. 21.

prosić Go będą: „Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma 
przystęp wszelka dusza do niego”191.

Innymi z form czci Bożego Miłosierdzia są: odmawianie Koronki do Bożego Miło-
sierdzia, którą podyktował Jezus św. Siostrze Faustynie w Wilnie 13-14 września 1935 
r. z obietnicą dania „wszystko, o co mnie prosić będą192, (...) jeżeli to będzie zgodne 
z wolą moją193. Jak również: „Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę uśmierza 
się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę194. 

Można praktykować także Godzinę Miłosierdzia, która polega na modlitwie 
skierowanej do Jezusa o godzinie trzeciej po południu, z odwołaniem się do wartości 
i zasług Męki Pańskiej195. Jezus obiecał również: „Dusze, które szerzą cześć miłosier-
dzia mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę 
śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem”196. Stąd też (za ks. Różyckim) 
szerzenie czci Miłosierdzia możemy uznać z jedną form praktykowania nabożeństwa 
do Miłosierdzia Bożego.

Na koniec chciałbym odwołać się do pewnego świadectwa skuteczności nabożeń-
stwa do Bożego Miłosierdzia, którym już kiedyś dzieliłem się na łamach „Informatora 
MI”. Mianowicie w parafii Rymanów, gdzie byłem kiedyś wikariuszem poznałem pana 
Mieczysława, który opowiedział mi historię swojego wyzwolenia z nałogu alkoholizmu. 
Bohater niniejszego świadectwa, zajmował w życiu różne samodzielne i kierownicze 
stanowiska. Nadużywał alkoholu od 19 roku życia, a trwało to 30 lat. Kilkakrotnie 
poddawał się leczeniu odwykowemu. Wszystko na nic. Staczał się coraz bardziej. Usu-
nięto go z pracy. Stracił środki do życia, a tym samym możliwości zakupu alkoholu. 
Życie bez alkoholu, a na to się zanosiło, straciło dla niego sens. Postanowił odebrać 
sobie życie. Aby odejść z tego świata „godnie”, za ostatnią wypłatę zakupił 9 butelek 
wódki, decydując się na ten samobójczy krok z chwilą wypicia ostatniej butelki. Ile 
trwało to picie, jak sam mi opowiadał, nie pamięta, ale chyba kilka dni. W czasie li-
bacji dla zabicia czasu dużo czytał. Wreszcie pokazało się dno ostatniej flaszki. Chciał 
skończyć z sobą i wtedy na dnie kuferka w którym przechowywał sznur, zauważył 
jeszcze jedną maluteńką książeczkę, której nie czytał. Nosiła tytuł: „Nowenna do 
Bożego Miłosierdzia”. Zaciekawił go czarno biały obrazek Chrystusa Miłosiernego 
na okładce. Przekartkował i otworzył ją na chybił trafił. Jego wzrok padł na stronę, 

191  Dz, 570.

192  Dz, 1541.

193  Dz, 1731.

194  Dz, 811.

195  Dz, 1572.

196  Dz, 1075.
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gdzie zauważył napisane tłustym drukiem zdanie: „Niech pokładają nadzieję w mi-
łosierdziu Moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności 
w przepaść miłosierdzia Mojego. Córko Moja, pisz o Moim miłosierdziu dla dusz 
znękanych. Rozkosz Mi sprawiają dusze, które się odwołują do Mojego miłosierdzia. 
Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Nie mogę karać, choćby ktoś 
był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do Mej litości...”197. Zdanie 
to, wyjęte z Dzienniczka św. Siostry Faustyny, bardzo go zaintrygowało. Usiadł na 
wersalce i przeczytał książeczkę do końca. Osunął się na kolana do modlitwy i odmó-
wił Koronkę, modlitwy i litanię do Miłosierdzia Bożego. Poczuł w sobie wielką moc, 
nadzieja wstąpiła w jego serce, poczuł jakby jakąś niewidzialna ręka chwyciła go za 
włosy i wyciągnęła z wielkiej otchłani. Został uratowany. Niech powyższy przykład 
będzie dla nas świadectwem skuteczności tej formy nabożeństwa i wielką zachętą do 
jego praktykowania.

197  Dz, 1146.
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