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Zastanawiamy się niejednokrotnie, co
to Miłosierdzie. Często kojarzy nam się
ze współczuciem dla biednych,
ubogich. Ale to nie tak, bowiem
Miłosierdziem
jest
sam
Bóg,
Miłosierdzie
to
Miłość,
która
rzeczywiście pochyla się nad słabością,
niedolą materialną i duchową, nad
cierpieniem. Na ziemi przez cały czas
naszego pobytu doznajemy różnych
przejawów Bożego Miłosierdzia.
Począwszy od łaski wystarczającej do
zbawienia każdemu człowiekowi. Bóg w
swej miłości pragnie, by nasz sąd, ten
ostateczny, był dla nas jak najłagodniejszy i
zakończył się otrzymaniem jak największej nagrody. Dobry Bóg pełen
miłosierdzia niechętnie posługuje się karą, jest cierpliwy, przebacza nam
grzechy, daje czas na nawrócenie, na duchowe dojrzewanie i na naprawianie
wyrządzonego zła, ponadto pozwala nam wynagradzać tym, których dotknęło
spowodowane przez nas zło, tym, których przez swoje działanie
skrzywdziliśmy, pogrążyliśmy w niedostatku, biedzie, problemach, smutku.
Robi to w celu ocalenia nas od wiecznego potępienia. Objawia się nam jako
Bóg „bogaty w miłosierdzie” (Ef 2,4), jako „Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej
pociechy” (2 Kor 1,3).

To wypływające z Bożego Miłosierdzia dzieło ratowania człowieka dokonało się
i nadal dokonuje się przez Jezusa Chrystusa i zesłanego nam Ducha Świętego.
Jezus Chrystus, który będzie naszym Sędzią, jest też naszym Obrońcą, naszym
Rzecznikiem. Dlatego kto w Nim szuka oparcia, znajdzie je, wejdzie na drogę
dobra. Dostąpi w konsekwencji zbawienia. Jezus jest naszym pokojem, gdyż w
Nim w sposób doskonały objawia się BOŻE MIŁOSIERDZIE. On napełnia
miłosierną miłością Boga ludzkie serce, które jest otchłanią nieustannie
wystawioną na pokusę zła. Pouczenie św. Jana jest nadal aktualne: „Dzieci
moje, piszę wam to, dlatego żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś
zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
Nic tak nie jest nam potrzebne, jak Boże Miłosierdzie – ta miłość łaskawa,
współczująca, kierująca na drogę ku świętości. Patrząc na obraz Miłosiernego
Chrystusa, na Jego Serce promieniujące łaskami, w głębi duszy możemy
usłyszeć to, co słyszała święta Siostra Faustyna: „Nie lękaj się niczego, Ja
jestem zawsze z Tobą.” (Dz. z. II). Kto szczerym sercem odpowie: JEZU UFAM
TOBIE, znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków. A zatem każdy z nas
może i powinien umieć odczytać miłosierdzie skierowane do niego przez Boga,
poznać Jego życzliwość i dobroć, bo wtedy idzie do Boga z ufnością.

Św. Jan Paweł II - Apostoł Bożego Miłosierdzia
(bp Roman Pindel)

Św. Jan Paweł przejdzie do historii jako papież miłosierdzia, jednak nie tylko
ze względu na to, że w 2002 roku powierzył Bożemu Miłosierdziu cały świat tym
aktem, który tak często jest wypowiadany. Znacznie wcześniej, jeszcze mieszkając
w Krakowie, kard. Wojtyła zainteresował się tematem Bożego Miłosierdzia i
"Dzienniczkiem" św. Faustyny, a później jako papież czuwał nad jej beatyfikacją i
kanonizacją.
Papież zostawił nam trzy wskazówki, dotyczące Bożego Miłosierdzia. Po pierwsze,
wezwał, byśmy w nie uwierzyli. Po drugie, zachęcił, byśmy my sami powierzyli się
Bożemu Miłosierdziu. Trzecim jest wezwanie, byśmy okazywali nasze miłosierdzie
wobec innych. Te wskazówki ilustruje przypowieść o synu marnotrawnym.
Pojawia się w niej obraz ojca, który jest człowiekiem sprawiedliwym, ale wykracza
poza ramy sprawiedliwości, bo kocha. Zapomina o jego grzechu. Jest obraz syna

marnotrawnego, który ufa ojcu i nie boi się wrócić do domu. Jest też pozornie
lepszy syn, który nie potrafi pogodzić się z miłosierdziem ojca.
Najbardziej czytelnym i widomym znakiem przyjęcia tego Bożego Miłosierdzia jest
w kościele konfesjonał. Powierzamy się Bożemu Miłosierdziu, kiedy wyznajemy
grzechy wobec kapłana, żałujemy w sercu, za to, co się stało, postanawiamy
poprawę i ufamy, że Bóg to wszystko raz na zawsze zabiera od nas.
Św.
Jan
Paweł II zostawił nam też trzecie wezwanie: abyśmy czynili miłosierdzie wobec
innych. Jeżeli poznaliśmy, jak Bóg potrafi być miłosierny; jeżeli doświadczyliśmy
osobiście w swoim życiu Bożego miłosierdzia, jeżeli rzuciliśmy się w ramiona Boga,
który jest miłosierny, jeżeli to wszystko
było prawdziwe i szczere - to
sprawdzianem jest to, że potrafimy
być miłosierni wobec innych, pochylić
się nad człowiekiem, który potrzebuje
pomocy i wyciągnąć rękę do tego,
który się zagubił.
Papież miłosierdzia ukuł bardzo piękne
sformułowanie. Mówił: "Trzeba nam
rozwijać wyobraźnię miłosierdzia". To
sformułowanie pokazuje, że nasze
miłosierdzie może być nieograniczone,
nieprzewidywalne. Ono jest otwarte,
na ile my jesteśmy otwarci na Boże
Miłosierdzie i na to, czego my
doświadczymy w naszym życiu od
Boga, który jest bogaty w miłosierdzie.
Ta wyobraźnia miłosierdzia sprawia,
że wielu ludzi czyni miłosierdzie,
powstają organizacje, stowarzyszenia,
fundacje, dzieła. Zapamiętajmy to
potrójne wezwanie świętego, który
pewnie zostanie w pamięci ludzi
właśnie jako papież miłosierdzia.

