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Wierno## w mi#osierdziu jest istot# Boga
Drodzy Bracia i Siostry, dzie# dobry!
Dzi# rozpoczynamy katechezy o mi#osierdziu w perspektywie biblijnej, aby uczy# si# mi#osierdzia,
s#uchaj#c tego, czego sam Bóg naucza nas swoim s#owem. Zaczynamy od Starego Testamentu,
który przygotowuje nas i prowadzi do pe#nego objawienia Jezusa Chrystusa, w którym w pe#ni
objawia si# mi#osierdzie Ojca.
Pan przedstawiony jest w Pi#mie #wi#tym jako «Bóg mi#osierny». To jest Jego imi#, poprzez które
On, by tak rzec, objawia nam swoje oblicze i serce. On sam, jak mówi Ksi#ga Wyj#cia, objawiaj#c
si# Moj#eszowi tak mówi o sobie: «Jahwe, Bóg mi#osierny i #agodny, nieskory do gniewu, bogaty w
#ask# i wierno##» (34, 6). Tak#e w innych tekstach odnajdujemy t# formu##, z pewnymi zmianami,
ale zawsze k#adziony jest nacisk na mi#osierdzie i mi#o## Boga, który niestrudzenie zawsze
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przebacza (por. Rdz 4, 2; Jl 2, 13; Ps 86 [85], 15; 103 [102], 8; 145 [144], 8; Ne 9, 17). Przyjrzyjmy
si# wspólnie ka#demu z tych s#ów Pisma #wi#tego, które nam mówi# o Bogu.
Pan jest «mi#osierny»: s#owo to wskazuje na postaw# czu#o#ci, tak# jak# matka otacza dziecko.
Hebrajskie s#owo u#yte w Biblii kojarzy si# bowiem z wn#trzno#ciami, a tak#e z #onem matczynym.
Dlatego sugeruje ono obraz Boga, który wzrusza si# i rozczula nad nami jak matka, kiedy bierze w
ramiona swoje dziecko i pragnie jedynie kocha#, chroni#, pomaga#, gotowa odda# wszystko, nawet
sam# siebie. Taki obraz podsuwa nam to s#owo. Jest to zatem mi#o##, któr# mo#na okre#li#, w
sensie pozytywnym, jako «p#yn#c# z trzewi».
Napisano tak#e, #e Pan jest «lito#ciwy», w tym sensie, #e okazuje #ask#, wspó#czucie i w swojej
wielko#ci pochyla si# nad s#abymi i ubogimi, zawsze gotowy przyj##, zrozumie#, przebaczy#. Jest
jak ojciec z przypowie#ci, o której mówi Ewangelia #w. #ukasza (por. 15, 11-32): ojciec, który nie #ywi
urazy do m#odszego syna, który go opu#ci#, lecz przeciwnie, wci## na niego czeka — zrodzi# go
przecie# — a potem wybiega mu na spotkanie i obejmuje go, nie daje mu nawet doko#czy# wyznania
winy — niejako zamyka mu usta — tak wielka jest mi#o## i rado## z tego, #e go odnalaz#; po czym
idzie tak#e zawo#a# starszego syna, który jest oburzony i nie chce #wi#towa#, syna, który zawsze
by# w domu, ale #yj#c bardziej jak s#uga ni# syn, i tak#e nad nim pochyla si# ojciec, zaprasza
go do wej#cia, stara si# otworzy# jego serce na mi#o##, aby nikt nie zosta# wykluczony ze #wi#ta
mi#osierdzia. Mi#osierdzie jest #wi#tem!
O tym Bogu mi#osiernym mówi si# tak#e, i# jest «nieskory do gniewu», dos#ownie, «ma d#ugi
oddech», co znaczy, #e szeroko oddycha z cierpliwo#ci# i umiej#tno#ci# znoszenia. Bóg potrafi
czeka#, Jego rytm nie jest niecierpliwym rytmem ludzi; On jest jak m#dry rolnik, który potrafi czeka#,
daje czas dobremu ziarnu, aby wzros#o, pomimo k#kolu (por. Mt 13, 24-30).
I wreszcie Pan mówi o sobie, #e jest «bogaty w mi#o## i wierno##». Jak#e pi#kna jest ta definicja
Boga! Jest w niej wszystko. Bóg jest bowiem wielki i pot##ny, ale ta wielko## i moc wyra#aj# si# w
mi#o#ci do nas, tak ma#ych, tak niezdolnych. U#yte tutaj s#owo «mi#o##» wskazuje uczucie, #ask#,
dobro#. Nie jest to mi#o## z telenoweli... Jest to mi#o##, która robi pierwszy krok, która nie zale#y
od ludzkich zas#ug, ale wyp#ywa z ogromnej bezinteresowno#ci. Jest to Bo#a troskliwo##, której
nic nie mo#e powstrzyma#, nawet grzech, poniewa# potrafi wznie## si# ponad grzech, pokona# z#o
i wybaczy# je.
«Wierno##» bez granic: to ostatnie s#owo objawione przez Boga Moj#eszowi. Wierno## Boga nigdy
nie ustaje, poniewa# Pan jest Opiekunem, który — jak mówi Psalm — nie zasypia, ale nieustannie
czuwa nad nami, aby nas doprowadzi# do #ycia:
«On nie pozwoli zachwia# si# twej nodze

ani si# zdrzemnie Ten, który ci# strze#e.

Oto nie zdrzemnie si#

ani nie za#nie

Ten, który czuwa nad Izraelem. (...)
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Pan ci# uchroni od z#a wszelkiego,

czuwa nad twoim #yciem.

Pan b#dzie strzeg#

twego wyj#cia i przyj#cia

teraz i po wszystkie czasy» (121 [120], 3-4. 7-8).
Ten Bóg mi#osierny jest wierny w swoim mi#osierdziu i #w. Pawe# mówi rzecz bardzo pi#kn#: je#li
nie jeste# Mu wierny, On dochowuje wiary, bo nie mo#e si# zaprze# siebie samego. Wierno##
w mi#osierdziu jest w#a#nie istot# Boga. Dlatego Bóg jest ca#kowicie i zawsze niezawodny. Jest
obecno#ci# trwa## i stabiln#. Taka jest pewno## naszej wiary. A zatem podczas tego Jubileuszu
Mi#osierdzia zawierzmy si# Mu ca#kowicie, a do#wiadczymy rado#ci z tego, #e kocha nas ten «Bóg
mi#osierny i lito#ciwy, cierpliwy, bogaty w mi#o## i wierno##».
Do Polaków:
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, Bóg mi#osierny jest ca#kowicie i zawsze
godny zaufania. Taka jest pewno## naszej wiary. Podczas tego Jubileuszu Mi#osierdzia powierzmy
si# Mu, a do#wiadczymy rado#ci bycia kochanymi przez
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