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Zapas z#ota i srebra
Drodzy Bracia i Siostry, dzie# dobry!
W Pi#mie #wi#tym mi#osierdzie Boga jest obecne w ca#ej historii ludu Izraela.
Pan towarzyszy swoim mi#osierdziem drodze patriarchów, obdarza ich potomstwem pomimo
niep#odno#ci, prowadzi ich drogami #aski i pojednania, jak to ukazuje historia Józefa i jego braci
(por. Rdz 37-50). My#l# równie# o licznych braciach, którzy #yj#c w jednej rodzinie oddalili si# od
siebie i ze sob# nie rozmawiaj#. Ten Rok Mi#osierdzia jest dobr# okazj#, aby znów si# spotka#,
u#ciska#, przebaczy# sobie, zapomnie# o z#ych rzeczach. Jak wiemy, #ycie w Egipcie staje si# dla
ludu ci##kie. I w#a#nie kiedy Izraelici bliscy s# pora#ki, interweniuje Pan i ocala.
Czytamy w Ksi#dze Wyj#cia: «W tym d#ugim czasie umar# król egipski; Izraelici narzekali na
swoj# ci##k# prac# i j#czeli, a narzekanie na ci##k# prac# dochodzi#o do Boga. I wys#ucha#
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Bóg ich j#ku, pami#ta# bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Wejrza#
Bóg na Izraelitów i zrozumia# ich» (2, 23-25). Mi#osierdzie nie mo#e by# oboj#tne na cierpienie
uci#nionych, na wo#anie tych, którzy s# nara#eni na przemoc, zniewoleni, skazani na #mier#. Ta
bolesna rzeczywisto## trapi ka#d# epok#, tak#e i nasze czasy, i sprawia, #e ludzie czuj# si# cz#sto
bezsilni, kuszeni, by zamkn## serca i my#le# o czym# innym. Ale Bóg «nie jest oboj#tny» (Or#dzie
na #wiatowy Dzie# Pokoju 2016 r., 1), nigdy nie odwraca wzroku od ludzkiego cierpienia. Bóg
mi#osierdzia reaguje i troszczy si# o ubogich, tych, którzy wykrzykuj# swoj# rozpacz. Bóg s#ucha
i interweniuje, aby zbawi#, daj#c ludzi potrafi#cych us#ysze# j#k cierpienia i dzia#a# na rzecz
uci#nionych.
W ten sposób zaczyna si# historia Moj#esza jako po#rednika wyzwolenia ludu. Udaje si# on do
faraona, by go przekona# do wyra#enia zgody na odej#cie Izraela; a potem poprowadzi lud przez
Morze Czerwone i przez pustyni# ku wolno#ci. Moj#esz, którego Bo#e mi#osierdzie uratowa#o, jako
noworodka, od #mierci w wodach Nilu, staje si# po#rednikiem tego samego mi#osierdzia, pozwalaj#c
ludowi ocalonemu z wód Morza Czerwonego zrodzi# si# do wolno#ci. Równie# my w tym Roku
Mi#osierdzia mo#emy podj## si# tego dzie#a, by przez uczynki mi#osierdzia by# po#rednikami
mi#osierdzia, a#eby zbli#a#, nie## ulg#, tworzy# jedno##. Mo#na dokona# bardzo wielu dobrych
rzeczy.
Bo#e mi#osierdzie zawsze dzia#a, aby zbawia#. Jest ca#kowitym przeciwie#stwem post#powania
tych, którzy zawsze dzia#aj#, by zabija#: na przyk#ad tych, którzy prowadz# wojny. Pan poprzez
swego s#ug# Moj#esza prowadzi Izraela przez pustyni#, jakby by# synem; wychowuje go do wiary
i zawiera z nim przymierze, tworz#c wi## bardzo silnej mi#o#ci, podobn# do wi#zi ##cz#cej ojca z
synem i oblubie#ca z oblubienic#.
Bo#e mi#osierdzie posuwa si# a# tak daleko. Bóg proponuje relacj# szczególnej, wy##cznej,
uprzywilejowanej mi#o#ci. Gdy daje Moj#eszowi wskazania dotycz#ce przymierza, mówi: «Je#li
pilnie s#ucha# b#dziecie g#osu mego i strzec mojego przymierza, b#dziecie szczególn# moj#
w#asno#ci# po#ród wszystkich narodów, gdy# do Mnie nale#y ca#a ziemia. Lecz wy b#dziecie Mi
królestwem kap#anów i ludem #wi#tym» (Wj 19, 5-6).
Oczywi#cie, Bóg posiada ju# ca## ziemi#, poniewa# j# stworzy#; ale lud staje si# dla Niego inn#,
szczególn# w#asno#ci#: Jego osobistym «zasobem z#ota i srebra», jak ten, o którym król Dawid
mówi#, #e da# na budow# #wi#tyni.
Otó# tym stajemy si# dla Boga, gdy przyjmujemy Jego przymierze i pozwalamy, by nas zbawi#.
Mi#osierdzie Pana czyni cz#owieka cennym, jak osobiste bogactwo, które do Niego nale#y, którego
On strze#e i w którym ma upodobanie.
To s# cuda Bo#ego mi#osierdzia, które osi#ga swoj# pe#ni# w Panu Jezusie, w tym «nowym i
wiecznym Przymierzu», które dokona#o si# w Jego krwi, które przez przebaczenie niszczy nasz
grzech i czyni nas ostatecznie dzie#mi Bo#ymi, (por. 1 J 3, 1), cennymi klejnotami w r#kach dobrego i
mi#osiernego Ojca. A je#li jeste#my dzie#mi Bo#ymi i mo#emy posi### to dziedzictwo — dziedzictwo
dobroci i mi#osierdzia — wobec innych, pro#my Pana, aby#my w tym Roku Mi#osierdzia i my
tak#e czynili dzie#a mi#osierdzia; otwórzmy nasze serca, by dotrze# do wszystkich z dzie#ami
mi#osierdzia, b#d#cego dziedzictwem mi#osierdzia, jakim Bóg Ojciec nas obdarzy#.
Do Polaków:
Witam przyby#ych na t# audiencj# pielgrzymów polskich. Nadzwyczajny Jubileusz zaprasza nas,
by#my otworzyli serca na dary Bo#ego mi#osierdzia: nawrócenia, przebaczenia grzechów, odnowy
ducha, mi#o#ci i pokoju. Umocnieni tymi darami pami#tajmy, #e Bóg nieustannie nas kocha, s#ucha,
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oczekuje naszej wierno#ci przymierzu, które zawar# z nami w dniu naszego chrztu #w. B#d#my dla
bli#nich i ca#ego #wiata #wiadkami Jego mi#o#ci. Niech b#dzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dzie# rekolekcji zorganizowany przez Papiesk# Rad# «Cor Unum»
Papieska Rada «Cor Unum» z okazji Jubileuszu Mi#osierdzia zorganizowa#a dzie# skupienia dla
osób i grup zaanga#owanych w pos#ug# mi#osierdzia. Dzie# ten, który winien odby# si# w
poszczególnych diecezjach w czasie tegorocznego Wielkiego Postu, b#dzie okazj# do refleksji nad
powo#aniem do bycia mi#osiernymi jak Ojciec. Zach#cam do przyj#cia tej propozycji i skorzystania
ze wskaza# i materia#ów pomocniczych przygotowanych przez «Cor Unum».

-3-

