
12 Orędzie Miłosierdzia 81

MIŁOSIERDZIE
W OBJAWIENIU
TAJEMNIC BOŻYCH

Wszystko kręci się wokół Tajemnicy. I świat
i człowiek, i nauka, i czas. I życie, i śmierć. Wokół
Tajemnicy..., tej pisanej przez duże T, przekazy-
wanej przez wieki, a jednak niezgłębionej ani przez
żaden umysł ludzki, ani anielski (por. Dz. 30). Za-
pewne nieraz słyszymy o Niej, a chociaż wypo-
wiadana jest stale i na różne sposoby, to jednak
nie traci swej głębi. Kiedy po raz pierwszy owa
Tajemnica objawiła swe istnienie i dlaczego to
się stało?

Akt stworzenia
pierwszym objawieniem się Tajemnicy
Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się

przez podobieństwo ich Sprawcę – czytamy w Księ-
dze Mądrości 13, 5. Tak więc już sam fakt poja-
wienia się wszechświata jest zarazem momentem
samoobjawienia się jego Stwórcy, manifestacją Jego
istnienia. Tenże Autor nie bez przesady stwierdził,
że: głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie po-
znali Boga; z dóbr widzialnych nie zdołali poznać
Tego, który JEST... (Mdr 13, 1). Okazuje się bo-
wiem, że wystarczą zdolności ludzkiej natury,
w jakie człowiek został wyposażony, aby móc drogą
dedukcji dojść do stwierdzenia prawdy, że istnieje
Tajemnica przewyższająca wszelkie stworzenie.
Zdrowa logika wynikająca z obserwacji świata wska-
zuje na fakt, że nawet geniusz człowieka nie jest
Absolutem. Właśnie świat, przyroda, kosmos…
może naprowadzić człowieka na ślady istnienia
Boga. Może ukazać Jego przymioty, takie jak: pięk-
no, potęga, mądrość... Jednakże to jeszcze nie jest
cała prawda o Boskiej Tajemnicy.

Tajemnica z tetragramem
Poznawana Tajemnica jest Osobą, a skoro

tak, to musi mieć imię! W jakim momencie dzie-

jów i kto odważył się spytać Ją o imię? Jaką
otrzymał odpowiedź?

Czemu pytasz mnie o imię? (Rdz 32, 30).
Taką ripostą musiał zadowolić się Patriarcha Ja-
kub. Kiedy jednak Manoach powtórzył jego py-
tanie, Tajemnica jeszcze bardziej pochyliła się
nad człowiekiem i wyznała: Dlaczego pytasz się
o moje imię, ono jest tajemnicze (Sdz 13, 18).
Momentem przełomowym okazała się rozmowa
Mojżesza na górze Horeb, w czasie której wy-
brzmiało imię Odwiecznej Tajemnicy: JHWH –
JESTEM tym, kim jestem (Wj 3, 14; tłumacze-
nie według Biblii Paulińskiej). Nie minął długi
czas, a ów wielki Prorok przekonał się, że ta-
jemnicą jest nie tylko samo istnienie Boga, Jego
imię, ale nade wszystko to, Kim On jest, jaki
jest i dlaczego objawia się człowiekowi?

Głębinami Tajemnicy – miłosierdzie
Bóg w swej dobroci objawił głębiny swe-

go życia. Mówił przez słowa i czyny proroków,
a w tych ostatecznych czasach przemówił do nas
przez Syna. Dał światło i Ducha, by powstały
Święte Księgi, a także wyposażył ludzi w dar wia-
ry, umożliwiający głębsze poznawanie Tajemnicy.
Dlatego już nie tylko siłami natury, ale i potęgą
wiary, biorąc do rąk Pismo Święte, możemy po-
znać, że największą tajemnicą, jaka kryje się
w Bogu, jest Jego miłosierna miłość wobec wszel-
kiego stworzenia, a szczególnie wobec człowieka.

Czytając fragment Księgi Syracha: Któż zdo-
ła zmierzyć potęgę Jego wielkości i któż potrafi
dokładnie opowiedzieć dzieła Jego miłosierdzia,
zaczynamy rozumieć sens objawienia się Boga.
Wszystko, co czyni, jest wyznaniem miłości, mi-
łości wiernej na dobre i na złe, wyznaniem skie-
rowanym przede wszystkim do człowieka – isto-
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P O S T A N O W I E N I E
1. Rozważę słowa:

Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym
Nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym (Ps 86, 15).

Jestem miłością i miłosierdziem samym; nie masz nędzy,
która by mogła się mierzyć z miłosierdziem Moim, ani go wyczerpie nędza,

gdyż z chwilą udzielania się – [miłosierdzie Moje się] powiększa.
Dusza, która zaufa Mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza,

bo Ja sam mam o nią staranie (Dz. 1273).

2. Łączę się z Jezusem Miłosiernym
mieszkającym w mojej duszy.

Dziękuję Mu za to, że objawił człowiekowi tajemnicę miłosierdzia Boga.
Proszę o łaskę żywej wiary, abym miłującą rękę Ojca mógł dostrzegać w swym życiu.

np. słowami:
Jezu, daj mi poznać miłosierdzie Twoje!

   
ty wolnej i rozumnej, stworzonej na Jego ob-
raz i podobieństwo. Wszystko, co pochodzi od
Boga, jest dziełem miłosierdzia! Tej tajemnicy
doświadczył szczególnie Mojżesz, kiedy to po
zdradzieckim zerwaniu przymierza ludu z Bo-
giem, wyznał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny
i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę
i wierność... (Wj 34, 6). Takiego Boga, w ta-
jemnicy Jego miłosierdzia, poznawał naród wy-
brany. Na kartach Pisma Świętego można zna-
leźć liczne fragmenty wysławiające miłosierdzie
Boże (np. Lb 14, 19; Ne 9, 19; Ps 86, 15; Syr 17, 29
i inne), szczególnie występujące w kontekście
grzechu Izraela i uzyskanej łaski przebaczenia.
Czyż ludzki umysł zdolny jest zbadać głębię,
wielkość i potęgę miłosierdzia Bożego? Ile Bóg
jest zdolny wybaczyć? Patrząc na historię na-
rodu wybranego, autor Księgi Syracha napisał:
Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie
dla tych, którzy się do Niego nawracają (17, 29).
Szczytem objawienia tajemnicy miłosierdzia
Bożego jest dzieło Odkupienia, dokonane przez
Jezusa Chrystusa.

Tajemnica Miłosierdzia Wcielonego
Boska Tajemnica ma to do siebie, że im bar-

dziej się odsłania, tym jeszcze więcej rodzi pytań
albo lepiej... zaprasza do milczenia, by w atmos-
ferze ciszy i skupienia rozważać Słowo Wcielone,
Jego ziemskie życie, słowa i czyny, objawiające
najpełniej miłosierną miłość Boga. Pokarmem Je-
zusa było pełnienie woli Ojca i wykonanie Jego
dzieła (J 4, 34). Czym jest ,,wola Ojca”? Na czym
polega Jego ,,dzieło”? Bóg Ojciec zapragnął wy-
rwać człowieka z niewoli szatana (por. Ga 1, 4;
1 Tes 4, 3) i zechciał, aby każdy z nas uwierzył, że
Jezus faktycznie tego dokonał (por. J 6, 40). Dzie-
łem zaś są wszelkie czyny Boga (zob. Rdz 2, 2;
Ps 8, 4; Iz 60, 21). Wszystkie noszą w sobie zna-
mię miłosierdzia, zgodnie ze słowami Psalmisty:
Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogar-
nia wszystkie Jego dzieła (145, 9). Szczytem obja-
wienia tajemnicy miłosierdzia były wydarzenia pas-
chalne: męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Ta tajemnica zajaśniała nowym blaskiem dziś
– przez orędzie przekazane św. Siostrze Faustynie.
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