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Miłosierdzie - miłość 
- łaska

Część 2.

Miłosierdzie
1. Jaką treść zawiera w sobie nasza wiara 

w miłosiernego Boga
Teologia powinna być zawsze namysłem nad 

biblijnym słowem. Teolog musi nieustannie po-
chylać  się nad kaami Pisma Świętego, wydoby-
wać z niego to, co dla wiary jest istotne i ważne. 
I py tym pamiętać także powinien, że chociaż 
terminy: „miłosierdzie”, „miłość”, „łaska” są sobie 
bardzo bliskie, to tam, gdzie jest mowa w Biblii 
o miłosierdziu, nie można wstawiać innego słowa, 
nawet znaeniowo pokrewnego. Także tam, gdzie 
nie występuje słowo „miłosierdzie”, nie można 
wstawiać słowa „miłosierdzie”. W dobe znanych 
nam słowach Jezusa z Ewangelii Łukasza: „Duch 
Pański nade mną, peto namaścił mnie, abym 
zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, 
abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym 
pejenie, abym uciśnionych wypuścił na wol-
ność, abym zwiastował miłościwy rok Pana” (Łk 
4,18.19), nie ma mowy o miłosierdziu. Dlatego nie 
można w usta Jezusa wkładać słów: „… miłosier-
ny rok Pana”. W greckim Nowym Testamencie 
użyte jest słowo dekto,n (dekto,j), które znay 
pyjemny, miły.

„Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do 
gniewu i pełen łaski” (Ps 145,8.9). Co to znay, że 
Bóg jest miłosierny? Odpowiedź nie jest prosta, 
gdyż ekwiwalenty słowa „miłosierdzie” są boga-
te w treści nie zawsze nakładające się na siebie 
‒ miserikordias [łać.], e;leoj, oivktirmo,j [grec.], 
r^j&m]m [hebr.). Pod wpływem łacińskiego termi-
nu „misericordias”, pez miłosierdzie rozumie się 
powszechnie „wółucie” i „pebaenie”. Ale y 
słowa te oddają głębię treści hebrajskiego słowa 
r^j&m]m, na którym opiera się cheścijańskie ro-
zumienie miłosierdzia?

W Starym Testamencie znajduje się wiele wy-
powiedzi, w których znajduje się słowo ‘miło-
sierdzie’. Podobnie Nowy Testament mówi ęsto 
o miłosierdziu Bożym. Jeśli u podstawy cheści-
jańskiego rozumienia miłosierdzia Bożego znaj-
duje się hebrajski termin r^j&m]m, a nie łaciń-
skie słowo misericordias, to w pełni zasadne jest 
pytanie: Jak rozumieć należy słowa, że Bóg jest 
miłosierny?

Hebrajski termin r^j&m]m wywodzi się od 

słowa r#j#m, które znay łono matki. Należy 
więc rozumieć miłosierdzie Boże jako niemalże 
instynktowne, personalne pywiązanie Boga do 
łowieka, tak jak matka związana jest ze swoim 
dzieckiem (1 Krl 3,26). Miłosierdzie Boga rozu-
mieć należy nawet jako wółuestnienie Boga 
w losie łowieka. Miłosierdzie to uucie bardzo 
osobiste, związane nawet z bólem, głębokim wzru-
szeniem. Miłosierdzie to matyne uucie. Słowo 
Boże pypisuje go Bogu. Mówiąc o miłosierdziu 
Bożym, myślimy o aktywnym pywiązaniu się 
Boga do łowieka, o okazywaniu serdeności 
i o działaniu dla dobra rodzaju ludzkiego. Psalmi-
sta, składając świadectwo o Bogu, wylia miło-
sierdzie wśród innych zbawo aktywnych atry-
butów Najwyższego: „Łaskawy i miłosierny jest 
Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry 
jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie jego jest 
nad wszystkimi jego dziełami” (Ps 145,8). Wszyst-
kie Boże dzieła – jak to wynika ze słów psalmisty 
– są miłosierne. Miłosierdzie Boże wyraża się więc 
głównie w działaniu.

Gdy Stary Testament mówi o miłosierdziu 
Boga, to nie ma na myśli ojcowskich uuć, ale 
konkretne działanie, które jest powinnością wo-
bec dziecka. Jednakże miłosierdzie Boże nie jest 
w zrozumieniu wiary starożytnych Hebrajyków 
obowiązkiem wobec narodu wybranego y po-
szególnego Izrælity, wynikającym z pymiea, 
ale łaskawym, dobrowolnym działaniem Boga na 
e umiłowanego ludu. Wszak pymiee Boga 
z Izrælem jest aktem dobrowolnym, ontani-
nym pochyleniem się Większego nad mniejszym. 
Izræl nie może istnieć bez miłosierdzia Bożego. 
Jeśli Bóg pestaje okazywać miłosierdzie, wtedy 
rychło pychodzi zagłada i śmierć. 

Ale y tylko tam jest mowa o miłosierdziu Bo-
żym w Starym Testamencie, gdzie użyte jest słowo 
r^j&m]m?

2. Imię Boże objawieniem miłosierdzia 
Bożego

Bóg objawił Mojżeszowi swoje imię ‒ JAHWE. 
Pozostawiając na ubou dawny ór biblistów na 
temat znaenia świętego tetragramu – hwhy oraz 
zawiłości hebrajskiej gramatyki, należy podkreślić, 
że Boże imię  mocno związane jest z ideą zbawie-
nia i najpewniejsza jest hipoteza, że imię Boże 
JAHWE ma związek z asownikiem hyh (być), 
peto znay Jestem. Pemawia za tym kontekst 
dziejowy. Bóg JAHWE jest Bogiem obietnicy. Bóg, 
objawiając się słudze swojemu Mojżeszowi, obie-
cuje wyprowadzić potomków Jakuba z Egiptu. 
Objawia się więc jako Bóg zbawienia. 

Imię Boże Jahwe mówi o stałej obecności, po-
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mocy i wierności Boga wobec swojego ludu. Obja-
wia zbawe, ynne trwanie py boku ludu Boga 
ojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Imię Boże uza-
sadniało posłannictwo Mojżesza, miało pekonać 
o pomocy Bożej, o skutenym działaniu Boga, 
który pragnie wyprowadzić Izræla z Egiptu i py-
prowadzić go do Ziemi Ojców. Ten, który mówi 
Jestem – to nie byt sam w sobie, le Bóg obecny, 
działający zbawo i skutenie. Bóg py łowie-
ku. Imię Boże objawia więc istotę Boga, le nie 
jako bytu samego w sobie, le jako osobową, 
zbawą Moc. Line są wypowiedzi Starego Te-
stamentu, w których imię Boże powiązane zostało 
z ideą wybawienia. Prorok Ozeasz powiada: „Nie 
wyleję mego srogiego gniewu, nie chcę ponow-
nie zniszyć Efraima, bo Ja jestem Bogiem, a nie 
łowiekiem, jestem pośród ciebie jako Święty 
i nie pychodzę, aby niszyć” (Oz 11,9). 

Najbardziej charakterystyne są wypowiedzi 
nieznanego z imienia proroka z okresu niewoli ba-
bilońskiej. Na szególną uwagę zasługują słowa: 
„Stąśnij z siebie proch, powstań branko jeruza-
lemska, zdejmij z twojej szyi okowy, wzięta do 
niewoli córko syjońska! Bo tak mówi Pan: Za dar-
mo zostaliście edani, toteż bez pieniędzy bę-
dziecie wykupieni. Bo tak mówi Wszechmogący 
Pan: Mój lud zstąpił niegdyś do Egiptu, aby tam 
pebywać jako obcy pybysz. Potem Asyryj-
ycy gnębili go bez powodu. Le teraz, co mam 
robić? ‒ mówi Pan ‒ gdyż mój lud został nieza-
służenie zabrany, jego tyrani chełpią się ‒ mówi 
Pan ‒ a moje imię ustawinie jest lżone, dzień po 
dniu? Dlatego mój lud pozna moje imię, zrozumie 
w owym dniu, że to Ja jestem, który mówi: Oto 
jestem” (Iz 52,2‒6; por. Ez 36,20‒23). 

Izræl wieył, że Bóg jest zbawo obecny 
w jego historii. Jako ten, który mówi Jestem, jest 
z ludem swoim pomimo jego niewierności. Świa-
domość Izræla, że Bóg ojców jest z nim, pozwalała 
doświadenia, cierpienia, a nawet taką tragedię 
narodową, jaką była niewola babilońska, rozumieć 
jako dotknięcie zbawej ręki Boga, mające na celu 
wezwanie do nawrócenia, pokuty, odrodzenia 
i oyszenia. Wiara w Boga Jestem od teofanii na 
góe Horeb (2 Mż 3,1 i nn.) nie ograniała się już 
tylko do akceptacji tego Boga, posłuszeństwa Jego 
woli, pestegania Jego prawa, które niemalże 
wraz z Bożym imieniem zostało dane, le była 
również wizją, nowym osobem widzenia histo-
rii, ludzkiej eywistości, wydaeń. Wiara Izræla 
nabrała więc od chwili objawienia się Boga Mo-
jżeszowi głębszego wyrazu, wzbogacona została 
o wymiar profetyny. Wyrosła ze wominania 
peszłości, a nakierowana została ku pyszłości. 
Zbawa Boża obecność, objawiona i proroo 
zawaa w imieniu JAHWE, podążała ku pełni. 
Ponad wiekami wzrok ludu Bożego way o pó-
źniejsze obietnice Boże szybował ku pyszłości, 
w której miłosierny Bóg łaskawie miał zrealizo-
wać swoje obietnice. Towayszyły one ludowi, 
budziły ufność, ilekroć słyszał on lub wypowiadał 
Boże imię. Ono było najdroższe, najbliższe sercu 
pobożnego Izrælity. Budziło zaufanie Bogu i na-
dzieję. Izrælita, wypowiadając je, składał wyzna-
nie swej wiary, że Bóg JAHWE jest Zbawicielem 
(por. Ps 18,47; 68,20). 

Jeśli Bóg jest zbawo obecny w historii ludu 
izrælskiego, to znay, że jest obecny jak matka py 
swoim dziecku, które miłuje, nad nim się pochyla 
i wółuje mu w cierpieniu i doświadeniu. 
Imię Boże Jestem, objawia Boga miłosierdzia. 

3. Cierpiętliwość miłosiernego Boga
Pomiędzy Bogiem a światem i wszystkim, co się 

na nim znajduje, nie wyłąając łowieka, zacho-
dzi nieskońona różnica jakościowa, której nawet 
nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Dystans 
między Bogiem a łowiekiem, obrazują dwie 
biblijne wypowiedzi: „Wszelka chwała [łowie-
ka] jest jak kwiat trawy” (1 P 1,24) oraz „Bóg jest 
duchem”  (J 4,24). Wszelki wysiłek, mający na celu 
intelektualne peniknięcie i uchwycenie Istoty 
Boga, jest trudem nierokującym pełnego efektu, 
chociaż konienym i nieodzownym. O Istocie 
Boga wiemy tyle, ale Bóg zechciał nam objawić, 
np. w swoim imieniu. Gego z Nyssy (331? 
– 395) pisał, że „wszelkie pojęcie uksztaowane 
pez umysł dla ujęcia i rozpoznania natury Bożej 
doprowadza do utwoenia fałszywego wyobraże-
nia o Bogu, a nie do poznania Go”. Poznanie Boga 

Mojżesz z tablicami Prawa, Rembrandt, 1659
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powinno zmieać do poznania egzystencjalnego. 
Wiara, której nie można oddzielić od poznania, 
jest doświadeniem Boga w życiu, Jego obecności 
i zbawego działania. 

Cierpienie jest wpisane w nasze życie. Jeśli Bóg 
jest inny aniżeli łowiek, nieskońenie większy, 
bezgraninie doskonały, to y można sądzić, że 
to, co jest ęścią naszej egzystencji, charaktery-
styne i właściwe w naszej egzystencji, jest rów-
nież właściwe dla Bytu, którego inność i doskona-
łość pewyższa wszystko, co ludzkie? Czy można 
więc mówić o cierpiętliwości Boga? 

W słowach „cierpięliwość Boga” zawae jest 
coś, co je wewnętnie rozsadza. To, co jest dosko-
nałe, nie może być poddane emuś, co jest za-
peeniem doskonałości. Rzeownik „cierpienie” 
buy boskość Boga, doskonałość Doskonałości. 

Nasze schematyne myślenie, uksztaowane 
pod wpływem greckiej filozofii, zakłada niemoż-
ność cierpienia Boga. Cierpienie jest w niej rozu-
miane jako defekt doskonałości. Bóg nie cierpi 
i nie umiera. Bóg jest panem życia i dopusza 
cierpienie. Le ten aksjomat, zdawałoby się nie-
podważalny, musi budzić pewne wątpliwości 
w świetle doświadenia naszej wiary w miłosier-
nego Boga. Czy pozbawiając Boga możności cier-
pienia popez wyeliminowanie z pojęcia dosko-
nałości tego uucia, które – wydaje się nam – jest 
właściwe jedynie łowiekowi, nie dokonujemy 
ingerencji w samego Boga? Czy nie nakazujemy 
Mu ynić i oduwać jedynie to, co my uważamy 
za właściwe? Czy nie wyobrażamy sobie Boga na 
nasz obraz i podobieństwo? Czy nie wyznaamy 
Mu roli, którą naszym zdaniem powinien odgry-
wać? Czy pozbawiając Go możliwości cierpienia 
w istocie ey nie ynimy z Niego malowanego 
Boga, idola, jakim On nie jest? Czy Boga, który jest 
bogaty, nie zubożamy? 

Jeśli miłosierdzie jest uuciem matynym 
i jeśli mówimy, że Bóg jest miłosierny, to y wol-
no nam wykreślić z tego uucia to, co go najbar-
dziej je charakteryzuje? 

Już greccy ojcowie Kościoła, wbrew filozofi-
nym poglądom na temat Boga, ośmielili się mó-
wić o cierpieniu Boga. Gego z Nyssy mówił 
o męce Baranka ped inkarnacją i o cierpieniu 
Bytu z natury niepodległego cierpieniu. O cierpie-
niu Boga mówił także Cyryl Aleksandryjski i Mak-
sym. Jan Chryzostom zaś pisał: „Potebowaliśmy 
życia i śmierci Boga, by móc żyć”. Kościół Wschod-
ni zatymuje się jednak ped tajemnicą cierpienia 
Boga, i w pokornej ci kontempluje i uwielbia 
Tego, który jako nieśmieelny Bóg, tak uniżył się, 
że poddany był również cierpieniu. 

Cierpienie Boga nie było jedynie pedmiotem 
„prywatnej” kontemplacji. Myśl o cierpieniu Boga 
nuowała również ojców V soboru powszechnego 
(Konstantynopol – 553 r.), któy opowiedzieli się 
za tzw. deopasjanizmem (Deo – Bóg, passio – cier-
pienie). Jeden z Trójcy, Syn Boży, a więc sam Bóg 
cierpiał i umarł na kyżu. Pogląd ten jest wyni-
kiem konkretnego pemyślenia chrystologinej 
formuły, że Jezus Chrystus jest zarówno prawdzi-
wym Bogiem i prawdziwym łowiekiem. 

Na temat cierpienia Boga, miał odwagę rów-
nież myśleć i pisać ks. dr Marcin Luter. Nie jest dla 
nikogo tajemnicą, że nikt dotychas nie ujął tak 
głęboko misterium cierpienia Syna Bożego, Jezusa 
Chrystusa, jak właśnie wittenberski Reformator. 
Jego teologia kyża, nazywana ęsto nową teo-
logią, w odróżnieniu od starej, scholastynej, jest 
wynikiem etelnego, z modlitwą podjętego trudu 
pemyślenia biblijnego świadectwa o Chrystusie, 
Jego cierpieniu i kyżu. 

Wittenberski Reformator wbrew tradycji Ko-
ścioła Zachodniego, uprawiając teologię kyża, 
niewiele myślał o cierpieniu łowieka w Chry-
stusie. Jego myśl koncentrowała się na cierpieniu 
Boga we wcielonym Słowie. Lutra fascynowała 
boska natura Chrystusa. Konsekwentnie pemy-
ślawszy biblijne świadectwo: „A Słowo ciałem 
się stało i zamieszkało wśród nas, i ujeliśmy 
chwałę jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od Ojca, 
pełne łaski i chwały” (J 1,14), wierny „Symbolowi 
nicejsko-konstantynopolitańskiemu”, „Wyznaniu 
atanazjańskiemu” oraz uchwałom soboru chal-
cedońskiego (451 r.) wyznawał: „Wieę, że Jezus 
Chrystus z Ojca wieności zrodzony i zarazem 
z Marii Panny narodzony, jest moim Panem (...) 
oraz „To jest mój i wszystkich Pan, Jezus Chrystus, 
jedyny naturalny Syn Boga  i Marii, eywisty 
Bóg i łowiek”. Bóg więc stał się łowiekiem. 
Niezmienny i niepodlegający pemianie boski Byt 
był w łowieku. Chrystus – to Bóg wcielony. Ma-
ria nie urodziła tylko łowieka, którego ciało obrał 
sobie na mieszkanie Syn Boży, ale prawdziwego 
i eywistego Boga. Boga można znaleźć jedynie 
w łowieeństwie Chrystusa. Wieny, „ukryty 
Bóg” w Jezusie Chrystusie objawił swoje ojcowskie 
oblie. Chrystus ‒ to Bóg objawiony i jako taki jest 
zwierciadłem ojcowskiego serca Boga. Boska natu-
ra Chrystusa jest ukryta w Jego ludzkiej natue. 
Boga nie poznajemy w Jego chwale i majestacie, 
le w pokoe i hańbie kyża. W roku 1518 w dys-
putacji heidelberskiej Luter powiedział, że Bogu nie 
można zajeć w twa, le jedynie ojeć na Jego 
plecy (posteriora), popez wpatrywanie się w kyż 
i cierpienie Chrystusa, Syna Bożego, prawdziwego 
łowieka i prawdziwego Boga.
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Połąenie natury boskiej i ludzkiej w Chrystu-
sie pez poęcie z Ducha Świętego i narodzenie 
z Marii Dziewicy ma poątek, le nie ma końca. 
Bóg na wieki zamieszkał w Chrystusie. Od inkar-
nacji żadna z natur nie istnieje już poza drugą. Bo-
ski Logos nie egzystuje poza ciałem, ciało Jezusa 
zaś nie istnieje poza Synem Bożym wcielonym 
w łonie Marii. W Bogołowieku Chrystusie, Bóg 
jest łowiekiem, a łowiek jest Bogiem. Dwie 
natury, Boska i ludzka, nie są ze sobą zmieszane, to 
znay Boska nie jest ludzką, a ludzka Boską. Jed-
nak oddziałują one na siebie i udzielają własności. 
Co prawda ludzka natura nic nie może udzielić 
i pekazać Boskiej, to jednak cierpiętliwość Chry-
stusa pypisana być musi obu naturom, ludzkiej 
i Boskiej. Chrystus jest prawdziwym łowiekiem 
i Bogiem. Nie tylko był prawdziwym łowiekiem 
na Góe Pemienienia, le także na kyżu. Na 
Golgocie nie tylko cierpiał łowiek. W Chrystu-
sie cierpiał także Bóg. Gdyby na kyżu cierpiał 
i umarł jedynie łowiek, śmierć kyżowa Chrystu-
sa nie miałaby żadnej waości. Zbawienie jest dzie-
łem Bożym. Tylko dzięki cierpieniu i śmierci Boga 
w Chrystusie, kyżowa śmierć ma zbawe znae-
nie. Oywiście cierpienie Boga w Chrystusie na 
Golgocie jest dla rozumu niepojętym misterium, 

tajemnicą, wobec której należy mileć. Koyści 
z misterium cierpienia Boga posiada jedynie wia-
ra. 

Myśl teologina pragnie jednak sięgnąć poza 
kyż Golgoty i oglądać, co prawda nie na obli-
e Boga pełne chwały i dostojeństwa, le wprost 
w samo serce Boga. Czy nie zostanie nam to poy-
tane za zuchwalstwo, które powinno być ukarane? 
Czy nie jest zuceniem z siebie pokory wobec 
misterium cierpienia Boga, a pylgnięciem okiem 
wiary do chirurginego wziernika, sięgającego 
w najgłębsze pokłady Bożej tajemnicy? Można 
i tak rozumieć pytanie o cierpienie Boga poza 
kyżem Golgoty.  Nie wydaje się to jednak być 
pejawem zuchwałości, le wyrazem tęsknoty za 
Bogiem, wyrazem szukania prawdziwego Boga, 
który jest Bogiem dla nas, Bogiem miłosiernym. 
Dlatego zaś, że cierpienie Boga w Chrystusie po-
siada znaenie zbawe, peto cierpienie samego 
Boga w istocie jest otwieraniem się Boga wobec 
nas i udzielaniem się Jego dla nas, a to otwarcie się 
Boga dla nas, świady, że Bóg jest miłosierny i jak 
matka wółcierpi ze swoim dzieckiem.

Czy w Biblii znajdziemy jakieś słowa, które 
pynajmniej pośrednio świadą o wółują-
cym, cierpiącym, miłosiernym Bogu? 

W 1. Księdze Mojżeszowej 6,5.6 otykamy się 
z zaskakującym nas, wychowanym na filozofii 
greckiej, antropomorfizmem, popez który nie 
zostało opisane działanie Boga, le sfera uuć 
Bożych. „A gdy Pan widział, że wielka jest złość 
łowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli i dą-
żenia jego serca są ustawinie złe, żałował Pan, 
że uynił łowieka na ziemi i bolał nad tym 
w sercu swoim” (por. Jr 18,1‒12). Co znay boleć 
w sercu? Czy można powyższe słowa zinterpre-
tować w tym sensie, że Bóg bolejąc nad złością, 
pewrotnością, podłością łowieka, również 
z tego powodu cierpiał? Wewnętny ból, a jedynie 
o taki tu chodzi, zawsze jest pecież cierpieniem. 
To, co nieśmiało wypowiedział biblijny autor 
w 1 Mż 6,5.6, to bardzo odważnie zwiastował 
prorok Ozeasz. W jego księdze znajdujemy słowa 
samego Boga:  „Jakże mógłbym cię poucić, Efra-
imie, zaniechać ciebie, Izrælu? Jakże mógłbym 
zrównać ciebie z Adamem, postąpić  z Tobą jak 
z Seboim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi 
poruszony” (Oz 11,8). „Zadrżało serce” – jak daleko 
wolno nam iść w interpretacji tego tajemniego 
słowa? Jedno jest pewne, Ozeasz rozpoął serię 
wypowiedzi, które świadą o zmiennym zacho-
waniu się Boga (por. Jr 26,3.13.19; Jl 2,12nn i in). 
Nie wydaje się to być wyrazem prymitywizmu 
religijnego, le niepojętego dla nas ojenia 
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w serce Boga, który choć nie jest łowiekiem, 
nie jest też bezdusznym robotem, komputerem, 
posążkiem, jakim kłaniali się mieszkańcy Kana-
anu. Pismo składa świadectwo o wierności Boga. 
Bóg lituje się nad łowiekiem, jak ojciec lituje się 
nad dziatkami. Czy litości nie towayszy żaden 
ból wółucia? Jedno jest jednak pewne. Bóg 
dotymuje danego łowiekowi słowa. Nie cofa 
swojego pyeenia zbawienia (4 Mż 23,19; por 
1 Sm 15,29).

Bóg nazwany jest w Nowym Testamencie mi-
łością (1 J4,8). Czy miłować nie znay wółuć 
i wółcierpieć? A y to nie znay, że należy po-
wiązać cierpiętliwość Boga z Jego miłosierdziem, 
pochylaniem się nad łowiekiem? 

Chociaż nie wiemy, gdzie pebiega granica po-
między alegorią a parabolą w niektórych pypo-
wieściach Jezusa, to jednak możemy również wnio-
skować z pypowieści o dzierżawcach winnicy, że 
Bóg zaufał łowiekowi i to nie tylko dlatego, że 
powieył łowiekowi swoją winnicę. „Uszanują 
syna mego” ‒ mówi Jezus w swojej pypowieści 
o dzierżawcach winnicy (Mt 21,37 = Mk 12,6 = Łk 
20,13). Czy te słowa coś znaą, y też są jedynie 
zwykłym ozdobnikiem? Jeśli Bóg daje as łaski, 
wyznaa godzinę upamiętania, to znay to, że nie 
tylko okazuje miłosierdzie, le „wiey”, że gesz-
nik nawróci się. Bóg zna końcowy efekt swojego 
zbawego działania. Le zbawe działanie Boga 
zakłada decyzję łowieka, co prawda podjętą 
z pomocą Bożą (por. Flp 2,13). Tam zaś, gdzie w grę 
wchodzi decyzja łowieka, której Bóg oekuje od 
niego, tam można mówić o zawieeniu Boga ło-

wiekowi. Miłosierny Bóg jak matka wiey swoim 
dzieciom i gotowa jest dla nich się poświęcić.

Biblia mówi więc o pewnych uuciach wła-
ściwych łowiekowi, a pypisanych również 
Bogu.  Wykluają one takie aksjomaty filozofi-
nej teologii, jak absolutną inność, niezmienność 
i stałość Boga. Jedynie Bóg jest stały w swojej 
miłości. A mimo wszystko Bóg jest inny aniżeli 
łowiek. Jest niezmienny i stały w wierności, 
w miłosiernym pochylaniu się nad łowiekiem. 
O Bogu nie można inaej mówić jak dialektynie 
i antytetynie. Nasze myśli o Bogu cierpiącym nie 
są niedoenością, ale uzasadnionym postulatem 
teologinym, zakotwionym w Biblii, mówie-
niem o miłosiernym Bogu, mówieniem wprost 
o miłosiernym sercu Boga.  

Niesienie kyża pez Tego, który był od Boga 
posłany, pez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa jest 
odbiciem i śladem tajemnicy niesienia pez Boga 
„kyża”, jakim był niewierny Izræl pez wszystkie 
wieki i jest boleścią miłosiernego Boga z powodu 
naszych gechów i niewierności. Chrystus był 
w postaci Bożej, „le wyparł się samego siebie, 
pyjął postać sługi” (Flp 2,6.7). Czy Bóg angażując 
się w ludzkie rawy, nie wypiera się swojej inno-
ści i y nie staje się „sługą” łowieka? Peżywa-
nie misterium kyża Chrystusa — to peżywanie 
tajemnicy cierpienia Boga. To ojenie w samo 
serce miłosiernego Boga, w sferę Jego bezintere-
sownego zaangażowania się w nasze rawy, jako 
Boga miłosiernego, miłującego nas matyną mi-
łością.

ks. Manfred Uglo


