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Miłosierdzie Boga Ojca 

Dzień I 

(...) Na pograniczu Starego i Nowego Testamentu znajdują się dwa Łukaszowe 

hymny: Magnificat (por. Łk 1, 46-55) i Benedictus (por. Łk 1, 68-79).                          

Oba ukazują ingerencję Boga w historię ludzi, między innymi przez okazywanie im 

miłosierdzia. 

 Przeczytaj i rozważ: Łk 1, 46 - 53. 

W Magnificat Maryja, odpowiadając na pozdrowienie Elżbiety, mówi: "wielkie 

rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na 

pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją" (Łk 1, 49-50). 

Cytowane słowa ukazują, że warunkiem doświadczenia miłosierdzia Boga jest 

postawa bojaźni Bożej. Na uwagę zasługuje tu ponadto zestawienie wszechmocy Boga 

z Jego miłosierdziem. Bóg zawsze jest taki sam, natomiast te dwa aspekty Jego 

stosunku do ludzi są związane z ich życiem.  

Bojący się Boga, pokorni, głodni, będą w Nim bowiem widzieć Boga Miłosierdzia. 

Pyszni, władcy, bogacze, odczują natomiast moc Jego ramienia (Łk 1, 51). 

O tajemnicy miłosierdzia i sprawiedliwości Boga Ojca pisał na początku III wieku 

Tertulian: 

 Dalece wchodzi sprawiedliwość do pełni Jego boskości, bo przedstawia 

Boga doskonałego - Ojca i Pana; Ojca w łaskawości, Pana w utrzymywaniu 

porządku; Ojca w pieszczotliwej potędze, Pana w surowej; Ojca godnego 

miłości, bo woli miłosierdzie od ofiary, i Pana bojaźnią przejmującego, bo nie 

chce grzechu. 

Kolejny fragment omawianego hymnu mówi o miłosierdziu Boga w odniesieniu do 

narodu wybranego: Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie 

(Łk 1, 54). Ten fragment wskazuje na wzajemny związek obietnicy miłosierdzia Boga                        

z przymierzem, które zawarł z Izraelitami. Przymierze to było wyrazem miłosierdzia 

Bożego wobec wszystkich następnych pokoleń Izraela. 

Ty również zawarłeś przymierze z Bogiem w Jezusie Chrystusie, masz zatem 

pewność otrzymywania Bożego miłosierdzia. Pogłębiaj postawę bojaźni Bożej, 

pokory, świadomości swej duchowej nędzy, abyś mógł nieustannie czerpać ze 

zdroju Bożego miłosierdzia. 



 

Dzień II 

 

 Przeczytaj i rozważ: Łk 1, 68 - 79. 

Podobnie jak Maryja wypowiada się o Bogu Zachariasz: miłosierdzie okaże ojcom 

naszym i wspomni na swoje święte Przymierze (Łk 1, 72). 

Istotna różnica między obu hymnami polega jednak na tym, że powyższe słowa 

odnoszą się już do zapowiadanego Mesjasza, który wybawi naród wybrany od jego 

nieprzyjaciół. Bedzie to przejaw miłosierdzia Boga, które było zagwarantowane w 

zawartym przymierzu.  

Podobnie drugi fragment tego hymnu, w którym pojawia się pojęcie miłosierdzia, 

odnosi się do Mesjasza. 

Zachariasz prorokuje: Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez 

odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z 

wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu 

śmierci mieszkają (Łk 1, 77-78). 

Bóg okaże ludziom swoje miłosierdzie, ale dokona tego przez Mesjasza, który jest 

tu nazwany Wschodzącym Słońcem. Jako pierwsi doświadczą miłosierdzia Izraelici, a 

następnie wszyscy, którzy są w ciemności. 

Pojęcie "miłosierdzie" w powyższym tłumaczeniu zostało wyrażone jako serdeczna 

litość, co nie oddaje pełni sensu zestawienia tu dwóch terminów wyrażających ideę 

miłosierdzia. 

W oryginale greckim występują dwa słowa wyrażające miłosierdzie: splanchna              

i eleos, które podkreślają dwa wymiary miłosierdzia Bożego, wewnętrzny i zewnętrzny, 

co uwydatnia, jak wielkie jest miłosierdzie Boże w aspekcie odpuszczania grzechów. 

Miłosierdzie Boże w hymnach Magnificat i Benedictus jest ukazane w 

kontekście historycznym; najpierw doświadczyli go Izraelici, a następnie objęło ono 

całą ludzkość. 

Ponadto przyjście Jana Chrzciciela zwiastuje nowy sposób udzielania miłosierdzia 

Bożego. Od tej pory Bóg będzie okazywał swoje miłosierdzie przez Mesjasza, 

którym jest Jezus. 



Ważny jest także kontekst tych wypowiedzi, są one zawarte w pieśniach 

dziękczynnych, czyli ukazują prawdę, że doświadczenie miłosierdzia Bożego wzywa do 

dziękczynienia. 

 

Uwielbiaj Boga za Jego miłosierdzie, którego doświadczasz w Jezusie, 

obiecanym Mesjaszu. Sięgaj często do rozważanych hymnów uwielbienia.  

W modlitwie Liturgii Godzin Hymn Benedictus jest odmawiany codziennie 

w czasie porannej jutrzni, natomiast Magnificat podczas wieczornych 

nieszporów. 

 

 

Dzień III 

 

 Przeczytaj i rozważ: Łk 6, 27 - 38. 

Rozważane wcześniej hymny Maryi i Zachariasza zapowiadają objawienie 

tajemnicy Boga - Ojca Miłosierdzia. Tekstem, który wypełnia tę zapowiedź, jest 

następujący fragment: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny"                         

(Łk 6, 36). 

W powyższym tłumaczeniu przymiotnikowi "miłosierny" w oryginale odpowiada 

greckie słowo oiktirmon, co w przekładzie dosłownym oznacza "czyniciel 

miłosierdzia". Bóg Ojciec jest więc Tym, który czyni miłosierdzie. 

 Występuje tu analogia do imienia Jahwe, które Bóg objawił Izraelitom przez 

Mojżesza:  "Jestem, Który Jestem" (Wj 3,14). 

Podobnie jak na górze Synaj, tak teraz, na górze błogosławieństw Bóg przez Jezusa 

Chrystusa objawia swoje Imię, które brzmi Ojciec Miłosierdzia. 

W stosunku do objawienia Imienia Boga zawartego w Wj 33,19 - Bóg Miłosierdzia 

- nowością jest słowo "Ojciec", które pojawia się w związku z objawieniem 

tajemnicy Boga Trójjedynego w Nowym Testamencie. 

Na uwagę zasługuje fakt, że tylko Łukasz mówi o miłosierdziu Ojca, bowiem w 

paralelnym tekście Mateusz wskazuje na doskonałość Boga Ojca: Mt 5, 48. Ponadto, 

kiedy Łukasz rozwija temat miłosierdzia ludzkiego, Mateusz akcentuje nauczanie 

Jezusa, wzywające do sprawiedliwości: Mt 7, 1). 



Widzimy tu klasyczny obraz uzupełniania się tekstów ewangelicznych, które razem 

podają pełne imię Boga Ojca - Miłosiernego i Sprawiedliwego, podobnie jak w 

rozważanym wcześniej fragmencie: Wj 34, 6-7. 

W III wieku Cyprian z Kartaginy w taki sposób pisał o miłosierdziu Boga Ojca: 

Jedyny i prawdziwy Ojciec, dobry, miłosierny i łaskawy, który jest samą dobrocią, 

samym miłosierdziem i samą łaskawością, cieszy się z pokuty swych synów, nie 

okazuje pokutującym gniewu ani płaczącym i lamentującym karą nie grozi, lecz 

raczej obiecuje im przebaczenie i darowanie. 

 

 

Pamiętaj, że na modlitwie spotykasz się z Bogiem Ojcem, który jest wobec 

ciebie "czynicielem miłosierdzia". Doświadczając Bożego miłosierdzia, sam je 

okazuj, a wtedy upodobnisz się do Boga. 

 

 

Dzień IV 

 

 Ewangelista Łukasz ukazuje także tajemnicę miłosierdzia Boga Ojca           

w przypowieści o synu marnotrawnym:   Łk 15, 11 - 32. 

W całym tekście słowo "miłosierdzie" w oryginale greckim występuje tylko raz, 

wtedy, kiedy ojciec zobaczył powracającego syna i "wzruszył się głęboko" (Łk 15, 20). 

To sformułowanie bardziej dosłownie jest przetłumaczone w Biblii ks. Wujka jako: 

wzruszył się miłosierdziem. 

W tym określeniu należy zobaczyć przyczynę, która skłoniła ojca do wybaczenia 

synowi i przywrócenia mu wszystkich praw, jakimi wcześniej cieszył się w domu. 

Źródłem tego przebaczenia jest uczucie miłosierdzia, które ogarnęło ojca na widok 

syna. 

 

Pamiętaj, że za każdym razem, kiedy wracasz do Boga pełen żalu za grzech, 

który popełniłeś, spotykasz się z podobną reakcją Boga Ojca - On wzrusza się 

głęboko, pełen miłosierdzia, widząc twoje nawrócenie. 

 

 



Dzień V 

 

Do objawienia tajemnicy miłosierdzia Boga nawiązuje św. Paweł w Liście do 

rzymian, kiedy mówi o pierwszeństwie młodszego brata Jakuba przed starszym 

Ezawem:  Rz 9, 6-18, a zwłaszcza w słowach: 

 "Cóż na to powiemy? Czyżby Bóg był niesprawiedliwy? Żadną miarą! 

Przecież On mówi do Mojżesza: będę miał miłosierdzie nad tym, komu zechcę 

okazać miłosierdzie, i ulituję się, nad którymi się ulituję" (Rz 9, 14-15) 

  [ za BT: (14) Cóż na to powiemy? Czyżby Bóg był niesprawiedliwy? żadną 

miarą! (15) Przecież On mówi do Mojżesza: Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i 

miłosierdzie, nad kim się lituję. ] 

W oryginale greckim występują tu dwa słowa wyrażające miłosierdzie: eleos i 

oiktirmos, tłumaczone odpowiednio jako miłosierdzie i litość. 

Bóg, przekraczając w swym postanowieniu zasadę starszeństwa, którą powziął 

zdaniem św. Pawła jeszcze przed narodzeniem bliźniąt, nie łamie sprawiedliwości, lecz 

objawia miłosierdzie. Ciekawe, że dla autora listu dowodem na sprawiedliwość Boga 

jest ukazanie Jego miłosierdzia. Bo istoty Boga należy bowiem sprawiedliwość, jeśli 

więc podejmuje decyzję o udzieleniu miłosierdzia, to zapewne jest ona sprawiedliwa. 

Widzimy więc, że w objawieniu Nowego Testamentu, podobnie jak w Starym 

Testamencie, sprawiedliwość i miłosierdzie Boga są ukazane łącznie, wzajemnie się 

uzupełniając, a nawet warunkując swoją obecność. 

 

 

Pamiętaj o wolności Boga w udzielaniu miłosierdzia, okazuje je komu chce                  

i kiedy tego pragnie. Stawaj zatem w pokorze przed Bogiem, ufnie oczekując Jego 

przychylności. 

 

 

 

 

 

 



Dzień VI 

 

 Przeczytaj i rozważ: 2 Kor 1, 3-7. 

Św. Paweł wprost nazywa Boga Ojcem Miłosierdzia: "Błogosławiony Bóg i Ojciec 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej 

pociechy" (2 Kor 1, 3). 

Powyższe zdanie zawiera dwa określenia niejako podwójnego ojcostwa Boga, który 

jest Ojcem Jezusa Chrystusa oraz Ojcem Miłosierdzia. 

To podwójne ojcostwo jest jednak tylko pozorne, gdyż Ojcem jest się zazwyczaj 

kogoś, a nie czegoś, chyba że, tak jak w tym wypadku, to coś, czyli miłosierdzie, jest 

synonimem osoby Jezusa Chrystusa. 

 Jezus Chrystus jest więc wg św. Pawła uosobieniem miłosierdzia. 

Natomiast fakt, że jest Jednorodzonym Synem Boga, sprawia, że Jego Ojciec został 

nazwany Ojcem Miłosierdzia. 

 

 

 

Uwielbiaj Boga - Ojca miłosierdzia, który pociesza cię w każdym twoim ucisku, 

abyś i ty mógł pocieszać tych, którzy cierpią jakąkolwiek niedolę, tą pociechą, 

której doznajesz od Boga.  

Staraj się często rozważać tajemnicę Jezusa Chrystusa, który jest wcieleniem 

Bożego miłosierdzia, czytając Słowo Boże i adorując Najświętszy Sakrament lub 

ikonę Jezusa.  

Jednocząc się z Jezusem przez wiarę, będziesz się do Niego upodabniał w 

tajemnicy Jego miłosierdzia. 

 

 

 

 

 



Podsumowanie 

Refleksja nad tajemnicą miłosierdzia Boga Ojca na podstawie wybranych 

fragmentów z Nowego Testamentu ukazała ci, że: 

 

1. Miłosierdzie Boże w hymnach Magnificat i Benedictus jest ukazane                        

w kontekście historycznym, najpierw doświadczyli go Izraelici, a następnie 

objęło ono całą ludzkość. Przyjście Jana Chrzciciela zwiastuje ponadto nowy 

sposób udzielania miłosierdzia Bożego.  

Od tej pory Bóg będzie okazywał swe miłosierdzie przez Mesjasza, którym jest 

Jezus. Sposobem doświadczenia Bożego miłosierdzia jest natomiast postawa 

bojaźni i pokory wobec Boga. 

 

2. Podobnie jak na górze Synaj Bóg objawił Mojżeszowi, że jest Bogiem 

Miłosierdzia, tak Jezus na górze błogosławieństw ukazuje głębiej tajemnicę 

Boga jako Ojca Miłosierdzia, który wzrusza się głęboko, widząc grzesznika 

podejmującego pokutę, która jest drogą powrotu do Niego. 

 

3. Jezus Chrystus, będąc wcieleniem Bożego miłosierdzia, objawia oblicze Ojca 

Miłosierdzia. 


