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Fragmenty:

1. Miłosierdzie Boga Ojca
2. Miłosierdzie Jezusa Chrystusa
3. Miłosierdzie Trójcy Świętej



Miłosierdzie Jezusa Chrystusa

Dzień I

W tym tygodniu podejmijmy refleksję nad tajemnicą miłosierdzia Jezusa objawioną w
Nowym Testamencie, skupiając naszą uwagę na tekstach, w których wprost jest użyte słowo
"miłosierdzie".  Najbardziej  charakterystycznymi  tekstami  w  Ewangelii,  ukazującymi
miłosierdzie Jezusa są te, które mówią o Nim jako o miłosiernym pasterzu.

Miłosierdzie Jezusa przejawia się tu w posłudze nauczania, uzdrawiania i zapewnienia
pożywienia głodnym, którzy są "jak owce nie mające pasterza" (Mk 6, 34).

W tych fragmentach Ewangelii pojawiają się różne formy greckiego słowa splanchna,
które  ukazuje  wzruszenie  Jezusa  na  widok  udręczonych  ludzi.  Język  łaciński  ten

wewnętrzny  motyw  miłosierdzia  Jezusa  oddaje  jako  misertus  est,  a  język  polski  jako

zlitował się.

 Przeczytaj i rozważ: Mk 6, 30 - 44. 

W  analizowanym  fragmencie  pojawia  się  stwierdzenie  w  odniesieniu  do  Jezusa:
"Zlitował  się  nad  nimi,  byli  bowiem  jak  owce  nie  mające  pasterza.  I  zaczął  ich
nauczać" (Mk 6, 34). Z kontekstu tego fragmentu wynika, że Jezus zaczął nauczać, chociaż
wcześniej miał zamiar wraz z uczniami udać się na wypoczynek po ich pierwszej wyprawie
misyjnej. Miłosierdzie Jezusa przejawia się tu w Jego gotowości głoszenia Słowa Bożego
wobec tych, którzy zostali pozbawieni opieki pasterskiej. W podobny sposób relacjonuje to
wydarzenie ewangelista Łukasz: Łk 9, 10-17.

Odkryj miłosierdzie Jezusa wyrażające się w Jego głoszeniu Słowa Bożego wtedy,
kiedy  sam  czytasz  i  rozważasz  Pismo  Święte,  a  także  kiedy  słuchasz  Jego  słowa
głoszonego przez innych. Pamiętaj, że  możliwość słuchania Słowa Bożego jest wielką
łaską Boga, objawiającą Jego miłosierdzie wobec ciebie.



Dzień II

Jezus jako miłosierny pasterz jest ukazany również w innym fragmencie Ewangelii.

 Przeczytaj i rozważ: Mt 9, 35-38

W  rozważanym  tekście  Ewangelii  na  uwagę  zasługuje  fakt,  że  miłosierdzie  Jezusa
przejawia się w trosce o powołanie nowych głosicieli Słowa Bożego. Ponadto widzimy tu,
że  Chrystus,  w  swym miłosierdziu,  wychodzi  naprzeciw  nie  tylko  spragnionym Słowa
Bożego, ale także tym, którzy szukają uzdrowienia.

Zresztą  nauczanie  i  dokonywanie  uzdrowień  są  nierozerwalne  w  misji  Jezusa,  który
objawiał miłosierdzie Boga Ojca przez słowa i czyny. 

Jezus  podobne słowa wypowiada wtedy,  gdy wysyła  jeszcze innych siedemdziesięciu
dwóch na głoszenie Dobrej Nowiny: Łk 10, 1-16.

Jezus okazuje ci  miłosierdzie na co dzień przez słowo oraz wydarzenia i  ty czyń
podobnie, dzieląc się miłosierdziem w słowie i czynach. Pamiętaj jednak, że miłosierne
słowo to nie tylko słowo pocieszenia, przebaczenia czy upomnienia. 

Głoszenie  Słowa  Bożego  w  imię  Jezusa  w  realiach  typowego  życia  jest  również
okazywaniem miłosierdzia wszystkim spragnionym Dobrej Nowiny. Podziękuj Bogu za
tych, którzy tobie głoszą Słowo Boże.

Dzień III

 Przeczytaj i rozważ: Mt 15, 32 - 39

Drugi  opis  rozmnożenia chleba ukazuje wprost  miłosierdzie  Jezusa,  przejawiające się
w trosce o zapewnienie żywności tym, którzy są głodni: "Jezus przywołał swoich uczniów
i  rzekł:  Żal  mi  tego  tłumu!  Już  trzy  dni  trwają  przy  Mnie,  a  nie  mają  co  jeść"
(Mt 15, 32).

Greckie słowo splanchna przetłumaczone jest tu jako żal mi, co można oddać również

jako  wzruszyłem się miłosierdziem. Jezus na widok opuszczonych i utrudzonych ludzi
wzrusza się  głęboko,  wychodzi  im naprzeciw przez swoje  słowo i  czyny,  otaczając  ich
opieką w wymiarze ducha i ciała. W podobny sposób opisuje to wydarzenie ewangelista
Marek: Mk 8, 1-10.

Ucz się od Jezusa wrażliwości na widok każdego cierpiącego człowieka. Proś Jezusa
o  dar  wyobraźni  miłosierdzia,  dzięki  której  będziesz  umiał  przewidzieć  potrzebę
udzielenia pomocy innym, zanim cię o to poproszą.



Dzień IV

 Przeczytaj i rozważ: Łk 7, 11-17

Najbardziej  spektakularnym  wydarzeniem,  w  którym  Jezus  okazał  swoje
miłosierdzie, było zapewne wskrzeszenie młodzieńca z Nain. 

Święty  Łukasz  tak  opisuje  sytuację  poprzedzającą  cud:  "Gdy  zbliżył  się  do  bramy
miejskiej,  właśnie  wynoszono  umarłego  -  jedynego  syna  matki,  a  ta  była  wdową.
Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej:
Nie płacz" (Łk 7,12-13).

Samo  wskrzeszenie  młodzieńca  jest  formą  miłosierdzia  okazaną  jego  matce,  ale
pośrednio  Jezus jest tutaj przedstawiony jako Ten, który w swym miłosierdziu może
przywrócić życie. 

W podobny  sposób  Jezus  wzruszył  się  w duchu  przy  grobie  Łazarza:  J  11,  33-44  i
wskrzesił go z martwych.

Proś  Jezusa  o  umiejętność  okazywania  miłosierdzia  tym  osobom,  które
doświadczyły  śmierci  swoich  bliskich.  Pamiętaj  również  o  miłosierdziu  wobec
zmarłych,  wyrażającym  się  w  modlitwie,  uczynkach  miłosierdzia  i  postach,
podejmowanych w ich intencji. Rozważaj miłosierdzie Jezusa, dzięki któremu zmarli,
którzy pokładali w Nim ufność, wejdą do Królestwa Bożego.

Dzień V

Z przeprowadzonej  w minionych  dniach  refleksji  nad  tekstami  Ewangelii  ukazującej
miłosierdzie Jezusa wynika, że greckim słowem wyrażającym Jego miłosierdzie jest termin

splanchna,  określający  wewnętrzne  wzruszenie  na  widok  niedoli,  wyrażone  przez

konkretny  czyn.  Inne  słowa  greckie:  eleos i  oiktirmos,  oznaczające  konkretny  czyn
miłosierdzia, nie są natomiast używane bezpośrednio wobec działalności Jezusa.

Jedynie fragment z Ewangelii  św. Marka,  mówiący o poleceniach,  jakie  wydał  Jezus

człowiekowi  uwolnionemu  z  opętania,  pośrednio  odnosi  formę  słowa  eleos do  Niego:
"Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował
się nad tobą" (Mk 5, 19). Jezus wskazuje tu na  Boga Miłosierdzia jako sprawcę uwolnienia
od złego ducha.

 Przeczytaj i rozważ: Mk 5, 1-20



Również  wtedy,  kiedy  Jezus  jest  proszony  o  miłosierdzie,  pojawia  się  słowo  eleos.
W  Ewangelii  św.  Mateusza  przykładem  takiej  próby  są  słowa  człowieka  proszącego
o  uzdrowienie  syna  z  epilepsji:  Mt  17,15  czy  też  Kananejki:  Mt  15,22.  Natomiast
w Ewangelii św. Łukasza dziesięciu trędowatych głośno woła: Łk 17,13.

Niech  rozważanie  powyższych  fragmentów  Ewangelii  zaowocuje  twoją  głębszą
ufnością w wypraszaniu Bożego miłosierdzia dla ciebie i innych.

Dzień VI

 Przeczytaj i rozważ: Mt 20, 29-34

Na  szczególną  uwagę  zasługuje  wydarzenie,  które  jest  opisane  przez  trzy  Ewangelie
synoptyczne, a dotyczy prośby niewidomych pod Jerychem.

W Ewangelii św. Mateusza dwóch ociemniałych dwukrotnie prosi Jezusa: 

 "Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!", na co Jezus, 
 "zdjęty litością, dotknął ich oczu, a natychmiast przejrzeli i poszli za Nim"

(Mt 20, 34).

Święty Marek podobnie dwukrotnie cytuje prośbę, tym razem jednego niewidomego -
Bartymeusza: Mk 10, 47-48. Również św. Łukasz podaje dwukrotną prośbę niewidomego:
Łk 18, 38-39.

Dwukrotne  cytowanie  w  Ewangelii  słów  skierowanych  do  Jezusa  jest  świadectwem
nieustannego powtarzania jej  przez ślepców, co podkreśla  ich determinację  w prośbie o
uzdrowienie i głęboką ufność, że Jezus może ją spełnić.

Na podstawie fragmentów, które rozważałeś w minionych dniach, można wnioskować, że

kiedy Jezus jest proszony o miłosierdzie, zawsze pojawia się forma słowa eleos, natomiast
gdy odpowiada  na  tę  prośbę,  kieruje  się  miłosierdziem,  wyrażonym przez  różne  formy

pochodzące od słowa splanchna.

Należy  tu  zadać  pytanie,  czy  to  rozróżnienie  słów wyrażających  miłosierdzie  Jezusa

wynika ze zwykłej zasady stosowania w języku greckim słowa  splanchna do wyrażania

uczuć miłosierdzia, a słowa eleos do czynów, czy też jest tu ukryty głębszy sens.

Odczytując te teksty w kluczu inicjacyjnym, należy stwierdzić, że Jezus objawia tu się

jako Mesjasz, ukrywając jeszcze tajemnice swego Bóstwa, gdyż słowo  eleos odnosi się
bezpośrednio  do  miłosierdzia  Boga,  a  to  słowo  nigdy  nie  jest  użyte  do  określenia
miłosiernej postawy Jezusa jako człowieka.



Z równą determinacją i ufnością jak niewidomi z Ewangelii proś Jezusa o miłosierdzie.
Naucz  się  odmawiania  "modlitwy  Jezusowej",  która  ma  swe  źródło  w  rozważanych
fragmentach Ewangelii, a brzmi następująco:

 "Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem"

Dzień VII

 Przeczytaj i rozważ: Hbr 2, 5-18

Zwróć  uwagę  na  następujące  słowa  z  rozważanego  fragmentu:  "Dlatego  musiał  się
upodobnić  pod  każdym  względem  do  braci,  aby  stał  się  miłosiernym  i  wiernym
arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu" (Hbr 2, 17). 

Powyższy tekst ukazuje miłosierdzie Chrystusa jako kapłana. Funkcja kapłańska Jezusa
wyraża się w przebłaganiu Boga Ojca za grzechy ludzi.

Powyższy  fragment  nawiązuje  zarówno  do  samego  wcielenia  Jednorodzonego  Syna
Bożego,  jak  i  do  Jego śmierci.  Miłosierdzie  Chrystusa  jako arcykapłana  miało  bowiem
swoje źródło w tym, że upodobnił się pod każdym względem do braci.

Wcielenie  było  zatem  pierwszym  aktem  miłosierdzia  Jednorodzonego  Syna  Bożego.
Również sama męka i  śmierć Chrystusa,  który złożył siebie jako ofiarę przebłagalną za
nasze grzechy,  jest  jednak wyrazem Jego miłosierdzia:  "W czym bowiem sam cierpiał
będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom"
(Hbr 2,18).

Miłosierdzie  Boga,  objawione  w Chrystusie,  nabrało  więc  nowych  cech,  gdyż  przez
wcielenie  Jednorodzony  Syn  Boży  mógł  sam  doświadczyć  egzystencji  ludzkiej  z
wszystkimi jej słabościami oprócz grzechu.

Jednocześnie  trzeba zauważyć,  że  dzięki  podwójnej  naturze  Jezusa nowa jakość jego
miłosierdzia,  wynikająca  z  doświadczenia  ludzkiego  cierpienia,  ma  charakter
ponadczasowy. Miłosierdzie Chrystusa obejmuje więc całą ludzkość od stworzenia po kres
czasu.

 Na koniec rozważań o miłosierdziu Jezusa podejmij refleksję nad opisem Jego męki
i śmierci, które są wyrazem Jego miłosierdzia wobec całego świata: Mk 15, 16-39.



Uwielbiaj Boga za Jego miłosierdzie, które wyraża się przede wszystkim w tym, że
stał  się  jednym  z  nas,  przyjmując  w  osobie  Jednorodzonego  Syna  Bożego  ludzką
naturę. Jezusowi nie jest obce żadne cierpienie, którego ty doświadczasz, zatem może
ci przyjść z pomocą w każdej trudnej sytuacji. Pamiętaj, on oddał za ciebie życie, abyś
ty mógł żyć w wiecznej szczęśliwości.

Podsumowanie

Refleksja  nad  wybranymi  fragmentami  Nowego  Testamentu  dotyczącymi  tajemnicy
miłosierdzia Jezusa pozwoliła odkryć następujące prawdy;

1. Najbardziej  charakterystycznymi tekstami w Ewangelii  ukazującymi miłosierdzie
Jezusa  są  te,  które  mówią  o  Nim  jako  o  miłosiernym  pasterzu.  Miłosierdzie  Jezusa
przejawia się tu w posłudze nauczania, uzdrawiania i zapewnienia pożywienia głodnym.

2. W ewangelicznych tekstach mówiących o miłosierdziu Jezusa objawia się tajemnica

Jego Mesjaństwa, ale jeszcze nie Bóstwa, gdyż słowo  eleos odnosi się bezpośrednio do
miłosierdzia Boga, a to słowo nigdy nie jest użyte do określenia miłosiernej postawy Jezusa
jako człowieka.

3. Autor  Listu  do  Hebrajczyków ukazuje  Bóstwo  i  człowieczeństwo  Jezusa
w  aspekcie  Jego  miłosierdzia.  Dzięki  wcieleniu  Jednorodzony  Syn  Boży  mógł  sam
doświadczyć egzystencji ludzkiej z wszystkimi jej słabościami, oprócz grzechu.


