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HELENA S;OTWIŃSKA

PODSTAWY DLA KATECHEZY O BOZ@YM MI;OSIERDZIU

W PIŚMIE ŚWIEC TYM STAREGO TESTAMENTU

Punktem wyjścia i oparcia dla prawdy o Boz@ym miVosierdziu jest Pismo ŚwieC-

te zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Autorzy biblijni, ukazuj Cac Boga,

podkreślaj Ca czeCsto Jego wielkie miVosierdzie, które nie zna granic, wieCksze jest

niz@ wszystkie ludzkie grzechy i bierze góreC nad Boz@ Ca sprawiedliwości Ca. „Pismo

świeCte przypisuje miVosierdzie samemu Bogu jako nieskończon Ca gotowość i moc

przebaczania, której z@aden grzech nie ogranicza. Szczególnie w sVowach i czy-

nach Chrystusa Bóg staje sieC widzialny w swoim miVosierdziu”1.

NajczeCstszym określeniem miVosierdzia w Biblii hebrajskiej jest sVowo „he-

sed”, które oznacza pozytywn Ca relacjeC pomieCdzy rodzicami i dziećmi, meCz@-

czyzn Ca i kobiet Ca b Cadź wVadc Ca i poddanymi. W tVumaczeniu jest to, wynikaj Caca

z z@yczliwości i wiernej miVości, dobroć i czuVość. W relacjach zaś mieCdzy

Bogiem a Ludem Boz@ym jest to takz@e Vaska i miVosierdzie oraz wierność za-

wartemu Przymierzu nawet w przypadku zdrady ze strony czVowieka. Jest to

po prostu wierna miVość „poteCz@niejsza niz@ zdrada i mocniejsza niz@ grzech”2.

Drugim określeniem dla „miVosierdzia”, jest „rahamim”, zwi Cazane z „rahem”,

które oznacza Vono matczyne ` siedlisko miVości matki do dziecka, czyli

miVości czuVej, tkliwej, wyrozumiaVej i przebaczaj Cacej3. Bóg miVosierny obja-
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Katowice: KsieCgarnia św. Jacka 19982 (odt Cad: SVT) s. 289.
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wia sie5 nie tylko jako troskliwy ojciec, ale takzAe jako czuCa matka4. Kolej-
nym sCowem z Biblii hebrajskiej dla oznaczenia miCosierdzia jest czasownik
„hânan” (ktoś „Caskawie sprzyja”, „udziela czegoś”), który nalezAy tCumaczyć
jako podtrzymywanie sCabego przez znaczniejszego, wyświadczanie Caski.
Zatem wyraźnie widać, zAe wszystkie te określenia mieszcz 5a sie5 w jednym
sCowie: „miCosierdzie”5.

Swoje wielkie miCosierdzie objawia Bóg pocz 5awszy od powoCania pierw-
szego czCowieka do zAycia przez caC 5a historie5 zbawienia Starego i Nowego
Testamentu. Katecheza o BozAym miCosierdziu powinna wykorzystywać funda-
menty biblijne tej podstawowej prawdy, która odpowiednio formuje relacje
czCowieka do Boga. Odnośnie do czasów Starego Testamentu nalezAy ukazy-
wać BozAe miCosierdzie, które objawiCo sie5 przede wszystkim w naste5puj 5acych
prawdach: Bóg daje zAycie i ratuje od śmierci (1), wi 5azAe sie5 z ludźmi wie5zami
miCości zawieraj 5ac przymierza (2), przebacza popeCnione niewierności, zdrady
i grzechy (4) oraz zAe jest zatroskany o los swojego Ludu (4).

1. BÓG DAJE ZAYCIE I RATUJE OD ŚMIERCI

1.1. Po stworzeniu świata6, Bóg stworzyC czCowieka i od tego czasu roz-
poczyna sie5 historia zbawienia, która jest równocześnie histori 5a, a raczej nie-
przerwanym pasmem świadczenia przez Boga czCowiekowi swojego miCosier-
dzia. Bóg swoje wyj 5atkowe miCosierdzie okazaC juzA w samym akcie stworzenia
czCowieka. Najpierw b w przeciwieństwie do stwarzania roślin i zwierz 5at7 czy
stwarzania sklepienia, sCońca i ksie5zAyca8 b po pewnej zadumie wypowiadaj 5ac
w liczbie mnogiej sCowa: „uczyńmy czCowieka na Nasz obraz, podobnego
Nam” (Rdz 1, 26). Tekst ten podkreśla jakby koncentrowanie sie5 Boga oraz
konsultacje5 z samym Sob 5a albo radzenie sie5 dworu niebieskiego9. Po tej re-

4 Zob. Iz 49, 15.
5 J. C h m i e l. Starotestamentalna semantyka mi-osierdzia w encyklice „Dives in miseri-

cordia”. W: „Dives in misericordia”. Tekst i komentarz. Red. S. Grzybek, M. Jaworski. Kra-
ków 1981 s. 78-79.

6 Por. Rdz 1, 1 nn.
7 Por. Rdz 1, 11: „Niech ziemia wyda”.
8 Por. Rdz 1, 6. 14: „Niech powstan 5a”.
9 Por. 1 Krl 22, 19; Hi 1, 6; Iz 6, 1-3. Cyt. za: Pismo Świe;te Starego i Nowego Testamen-

tu w przek-adzie z je;zyków oryginalnych ze wste;pami i komentarzami. Red. M. Peter (ST),
M. Wolniewicz (NT). Poznań: Ksie5garnia św. Wojciecha 19913. T. 1: ST (odt 5ad: PSSiNT-1:
ST) s. 6; por. 1 Krl 22, 19; Hi 1, 6; Iz 6, 1-3.
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fleksji: „StworzyG wieHc Bóg czGowieka na swój obraz, na obraz Boz2y go stwo-

rzyG: stworzyG meHz2czyzneH i niewiasteH” (Rdz 1, 27). Juz2 trzykrotne uz2ycie cza-

sownika „stworzyG” świadczy o wyj Hatkowej doniosGości tego aktu stwórczego.

Ponadto, na szczególn Ha uwageH zasGuguje stwierdzenie o stworzeniu czGowieka

na obraz i podobieństwo Boz2e. CzGowiek, beHd Hac obrazem Boga, otrzymaG wy-

j Hatkow Ha relacjeH do Boga, pokrewieństwo z Bogiem, które obejmuje ludzk Ha

cielesność i duchowość. W ten sposób Bóg, obdarowuj Hac czGowieka wielk Ha

godności Ha, objawiG mu swoj Ha miGość miGosiern Ha. I w ten sposób czGowiek staG

sieH w świecie stworzonym objawieniem Boga, Jego miGości miGosiernej.

Autor biblijny, w drugim opisie stworzenia czGowieka10, w sposób obra-

zowy umieszcza go w raju, poprzez stworzenie pierwszej kobiety jeszcze

mocniej akcentuje bliskość Boga w stosunku do czGowieka. Bóg, przedstawio-

ny w obrazie garncarza, lepi czGowieka z gliny i obdarza go tchnieniem z2ycia,

dzieHki czemu staG sieH istot Ha z2yw Ha11. CzGowiek _ caGkowite dzieGo Boz2ych r Hak

i serca _ otrzymuje od Boga raj z zadaniem uprawiania go i dogl Hadania, a do

pomocy róz2ne zwierzeHta, nad którymi panuje. Ponadto, jako wsparcie dla

siebie i towarzyszkeH z2ycia, otrzymuje niewiasteH. TeH niezwykG Ha i bezgraniczn Ha

dobroć oraz miGosierdzie Boga w stosunku do czGowieka przedstawia Psalm

812, podkreślaj Hac prawdeH, z2e skoro Bóg dla czGowieka tak wiele uczyniG

w swoim miGosierdziu, to musi On być kimś naprawdeH bardzo wielkim13.

Stworzony przez Boga czGowiek – dzieGo Boz2ego miGosierdzia i Boz2ej

m Hadrości14 _ zostaje objeHty kolejnym przejawem Boz2ego miGosierdzia, jakim

jest Boz2a Opatrzność. Podkreśla teH prawdeH Psalm 145: „Pan jest dobry dla

wszystkich i Jego miGosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieGa” (w. 9)15.

Katechizm Kościo,a Katolickiego, podkreślaj Hac prawdeH o wielkim Boz2ym

miGosierdziu objawiaj Hacym sieH w stworzeniu czGowieka „na obraz Boz2y”, twier-

dzi, z2e „pośród wszystkich stworzeń widzialnych jedynie czGowiek jest «zdolny

10 Rdz 2, 7-25.
11 Rdz 2, 7.
12 „O, Panie, nasz Boz2e […] czym jest czGowiek […] UczyniGeś go niewiele mniejszym

od istot niebieskich, chwaG Ha i czci Ha go uwieńczyGeś. ObdarzyGeś go wGadz Ha nad dzieGami r Hak

Twoich, wszystko zGoz2yGeś pod jego stopy: owce i bydGo wszelakie, a nadto i polne stada,

ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza” (Ps 8, 2. 5. 6-9).
13 Pismo Świe3te Starego Testamentu. Red. S. 5ach, L. Stachowiak. T. VII cz. 2: Ksie3ga

Psalmów. WsteHp – PrzekGad z oryginaGu – Komentarz – Ekskursy. Oprac. S. 5ach, przygotowaG

do druku J. 5ach. Poznań: Pallottinum 1990 (odt Had: PSST-Psalmy) s. 124-126.
14 Por. Mdr 9, 9 oraz Ps 104, 24.
15 Por. Mdr 11, 24. 26; Ps 8, 4-5.
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do poznania i mi7owania swojego Stwórcy»16, jest on «jedynym na świecie

stworzeniem, którego Bóg chcia7 dla niego samego»17. Tylko cz7owiek jest

wezwany do uczestnictwa w zLyciu BozLym przez poznanie i mi7ość. Zosta7 stwo-

rzony w tym celu i to stanowi podstawow Oa racjeO jego godności” (KKK 356).

1.2. Z7o, zakorzenione w ludzkiej naturze przez grzech Adama i Ewy,

wydawa7o nieustannie swoje z7e owoce18. Bóg, chc Oac po7ozLyć kres wysteOp-

kom19, zes7a7 na ludzkość X trwaj Oacy ca7y rok s7oneczny20 X potop, okazu-

j Oac jednak swoje mi7osierdzie sprawiedliwemu Noemu i jego rodzinie. Po

ustaniu potopu, Bóg powodowany tym samym mi7osierdziem pob7ogos7awi7

Noego i jego synów, oddaj Oac im we w7adanie i jako pokarm wszystkie zwie-

rzeOta, ptaki i ryby21.

1.3. Bóg, jako mi7osierny Ojciec, któremu nie jest obcy los swoich przybra-

nych dzieci, objawi7 sieO reaguj Oac na niedoleO Izraelitów przebywaj Oacych w nie-

woli egipskiej22. Dlatego MojzLesz wybrany przez Boga na wodza23, z zada-

niem wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu, juzL po cudownym przejściu przez

Morze Czerwone, w dowód okazania wdzieOczności Bogu za doznane mi7osier-

dzie wyśpiewa7 X wraz z Izraelitami X dzieOkczynny „Hymn zwycieOstwa”24.

1.4. W dalszej drodze do Ziemi Obiecanej X po przejściu przez Morze

Czerwone, Bóg okazywa7 swojemu Ludowi mi7osierdzie czyni Oac wiele cudow-

nych znaków. Biblia wymienia jako pierwszy cudowny znak BozLego mi7osier-

dzia, po przejściu przez Morze Czerwone, przemianeO w Mara wód gorzkich

w s7odkie, nadaj Oace sieO do picia25. Spragnieni Izraelici, napotkawszy na

16 Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie wspó7czesnym

Gaudium et spes (odt Oad KDK) nr 12. W: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Dekla-

racje. Tekst 7acińsko-polski. Poznań: Pallottinum 1968 (odt Oad: SWII).
17 TamzLe nr 24.
18 Rdz 6, 1 nn.
19 Por. Obrze9dy Chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Katowice:

KsieOgarnia św. Jacka 19943 (odt Oad: OChDz) nr 54 A.
20 Pismo Świe9te Starego Testamentu. Red. S. (ach. T. I cz. 1: Ksie9ga Rodzaju. WsteOp X

Przek7ad z orygina7u X Komentarz. Oprac. S. (ach. Poznań: Pallottinum 1962 (odt Oad: PSST-

Rdz) s. 266.
21 Zob. Rdz 9, 1-4.
22 Zob. Wj 3, 7 n.
23 Zob. Wj 3, 23 nn.
24 Wj 15, 1-21; por. Liturgia Godzin. Codzienna Modlitwa Ludu BozHego. T. III: Okres

zwykIy. Tygodnie I-XVII. Poznań: Pallottinum 1987 (odt Oad: LG) s. 665-666: Wj 15, 1b-4. 8-13.

17-18.
25 Wj 15, 22-25.
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swej drodze wody gorzkie nie nadaj Face sieF do picia, szemrali przeciwko

Mojz2eszowi. To juz2 nasteFpny niezdany egzamin z próby wiary. Nalez2y pod-

kreślić, z2e w ówczesnej mentalności zaopatrywanie w jedzenie i picie byTo

zadaniem matki i z2ony. St Fad miTosierny Bóg – zaspokajaj Fac pragnienie swoje-

go Ludu V posteFpuje jak troskliwa matka26.

1.5. NasteFpnym cudownym znakiem, potwierdzaj Facym miTosierdzie Boga

dla Ludu Wybranego27, byTo karmienie go przepiórkami i mann Fa28. Kiedy

Izraelici odczuli gTód na pustyni Sin, narzekali na Mojz2esza i Aarona, z2e

narazili ich na śmierć gTodow Fa29. To szemranie ludu zostaTo wymierzone

wTaściwie przeciwko Bogu, gdyz2 to przeciez2 Bóg zaplanowaT wyprowadzenie

Izraelitów z niewoli egipskiej. Wczesnemu zbieraniu manny KsieFga M Fadrości

nadaje nasteFpuj Face teologiczne znaczenie: „Bo to, czego ogień nie zniszczyT,

topniaTo rychTo pod ciepTem nikTego promyka sTonecznego, by wiedziano, z2e

w dzieFkowaniu Tobie trzeba wyprzedzać sTońce i wobec Ciebie stawać o świ-

taniu” (Mdr 16, 27-28). Tradycja biblijna i pozabiblijna uwaz2aTa karmienie

Izraelitów, beFd Facych na pustyni, mann Fa za prawdziwy cud Boz2ego miTosier-

dzia30. Manna miaTa znowu spaść z nieba na ziemieF w czasach mesjań-

skich31. Jezus po cudownym rozmnoz2eniu chleba32, nawi Fazuj Fac do manny,

powiedziaT, z2e da swoje ciaTo na pokarm, czyli zapowiedziaT EucharystieF33.

1.6. Kolejnym przejawem Boz2ego miTosierdzia byTo zaspokojenie – w Ra-

fidim34 V pragnienia ludu cudownie wydobyt Fa przez Mojz2esza wod Fa ze ska-

Ty35 oraz w podobny sposób u wód Meriba36. SkaTa, z której wypTyneFTa wo-

da – wedTug interpretacji rabinów V towarzyszyTa Izraelitom przez caTy czas ich

26 Mie#dzynarodowy Komentarz do Pisma Świe#tego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na

XXI wiek. Red. W. R. Farmer. Red. naukowy wyd. pol. W. Chrostowski. Warszawa 2000

(odt Fad: MKPS-Farmer) s. 339-340.
27 PSSiNT-1:ST s. 117.
28 Wj 16, 1-31.
29 Wj 16, 3.
30 Pismo Świe#te Starego Testamentu. Red. S. 5ach. T. I cz. 2: Ksie#ga Wyjścia. WsteFp –

PrzekTad z oryginaTu – Komentarz. Oprac. S. 5ach. Poznań: Pallottinum 1964 (odt Fad: PSST-

Wj) s. 167-171.
31 PSST-Wj s. 171.
32 Zob. J 6, 1 nn.
33 J 6, 49-51.
34 Zob. PSSiNT-1:ST s. 118; PSST-Wj s. 171.
35 Wj 17, 1-7.
36 Lb 20, 1-13.
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podróz6y do Ziemi Obiecanej. St Cad nazywanie Boga „SkaI Ca Izraela” w Psal-

mach37 oraz w Pierwszym Liście do Koryntian38 przez św. PawIa39.

1.7. Potwierdzeniem miIosierdzia Boz6ego dla Izraelitów byIo ich zwycieCs-

two pod dowództwem Jozuego nad Amalekitami40, potomkami Ezawa41.

Mojz6esz z podniesionymi reCkami, któremu towarzyszyI Aaron i Hur, podtrzy-

muj Cac jego ramiona, wspieraI walcz Cacych swoj Ca modlitw Ca. Nalez6y dodać, z6e

na polecenie Boga: „Zapisz to na pami CatkeC w ksieCgeC” (Wj 17, 14), Mojz6esz

rozpocz CaI dziaIalność pisarsk Ca42.

1.8. Znakami, które nieustannie przypominaIy Izraelitom o miIosiernej

i duchowej43 obecności Boga, byIy: obIok i ogień44. CaIa historia weCdrów-

ki do Ziemi Obiecanej, przebiegaj Caca pod dyktando obIoku i ognia45, pod-

kreśla prawdeC o realizacji przez Izraelitów woli Boz6ej46. Oprócz miIosiernej

obecności Boga, obIok symbolizowaI równiez6 przebywanie Boga w ukry-

ciu47. Nikt bowiem nie mógI ogl Cadać Boga i nadal z6yć, dlatego obIok osIa-

niaI ludzi przed obliczem Jahwe i otaczaI Go aur Ca tajemniczości48.

1.9. W Caz6 miedziany, którym posIuz6yI sieC Bóg, aby ratować Izraelitów

przed uk Caszeniem jadowitych weCz6y49, byI nie tylko dla nich znakiem miIo-

sierdzia Boz6ego50, ale takz6e dla Ludu Boz6ego Nowego Przymierza – jak

poucza św. Jan Ewangelista a symbolizowaI Jezusa Chrystusa umieraj Cacego

na krzyz6u i wyzwalaj Cacego wszystkich ludzi od śmierci wiecznej51. Oprócz

37 Zob. Ps 18, 3; 18, 32; 18, 47; 19, 15; 28, 1; 31, 4; 42, 10; 62, 3; 62, 7; 78, 35; 89, 27;

95, 1.
38 Zob. 1 Kor 8, 1-4.
39 PSST-Wj s. 172; PSSiNT-1:ST s. 118-119.
40 Wj 17, 8-16.
41 PSSiNT-t. 1: ST-Wj s. 119.
42 PSST-Wj s. 173: PSSiNT-t. 1: ST s. 119.
43 Por. Wj 13, 2-22; 40, 36-38; zob. PSSiNT-t. 1: ST s. 231.
44 Lb 9, 15-23.
45 Por. )b 9, 17 nn.
46 Zob. PSSiNT-t. 1: ST s. 231-232.
47 Zob. Lm 3, 44.
48 S"ownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne

i gatunki literackie w Piśmie Świe:tym. Red. L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman III. Warsza-

wa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio” 1997 (odt Cad: SISB) s. 615.
49 Lb 21, 4-9.
50 Por. Mdr 16, 6-7.
51 Por. J 3, 14 n.
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św. Jana podobn Ca symbolikeC w miedzianym weCz2u widzieli niektórzy Ojcowie
KościoQa, a wśród nich św. Ambroz2y i św. Augustyn52.

1.10. Swoje wielkie miQosierdzie ukazaQ Bóg wspieraj Cac Izraelitów w cudow-
nym podboju Zajordania53. Ci zaś, zanim znaleźli sieC po drugiej stronie Jorda-
nu naprzeciw Jerycha54, wcześniej pokonali króla Amorytów, Sichona55,
a nasteCpnie króla Baszanu, Oga56. Do odniesionych zwycieCstw – przed podzia-
Qem Zajordania57 ] nalez2y jeszcze dodać pokonanie Madianitów58.

Te i inne cudowne interwencje, którymi Bóg wspieraQ Izraelitów w drodze
do Ziemi Obiecanej, miaQy budzić u nich wiareC w moc i ojcowskie miQosierdzie
Boga. Przewaz2nie jednak Lud Boz2y szybko zapominaQ o doznanym miQosierdziu
i podnosiQ bunt przeciwko Bogu ] swojemu Dobroczyńcy. Bóg jednak, mimo
wszystko, jako „dives in misericordia”, dochowywaQ wierności danym obietni-
com i konsekwentnie realizowaQ swój plan wybawienia Izraela z niewoli.

2. BÓG ZAWIERA PRZYMIERZE ZE SWOIM LUDEM

„Objawienie prawdy o stworzeniu jest […] nieodQ Caczne od Objawienia
i urzeczywistnienia Przymierza Boga, Jedynego, z Jego ludem. Prawda
o stworzeniu zostaQa objawiona jako pocz Catek tego Przymierza, jako pierwsze
i powszechne świadectwo miQości wszechmog Cacego Boga59. Prawda o stwo-
rzeniu wyraz2a sieC wieCc z coraz wieCksz Ca moc Ca w oreCdziu proroków60, modli-
twie psalmów61 i w liturgii, w refleksji m Cadrościowej62 narodu wybrane-
go” (KKK 288).

Termin „miQosierdzie” w relacjach Boga do czQowieka – jak juz2 wspomnia-
no wcześniej ] oznacza wierność Boga w miQości (wierna miQość), mimo

52 Zob. PSSiNT- t. 1: ST-Lb s. 254.
53 Lb 21, 21-22, 1.
54 Zob. Lb 22, 1.
55 Zob. Lb 21, 21-32; por. Pwt 2, 24-37; Sdz 11, 19-22; Ps 135, 11; 136, 19-22.
56 Zob. Lb 21, 33]22, 1; por. Pwt 3, 2-7; Ps 135, 4. 10-12; 136, 18. 19. 20. 21.
57 Zob. Lb 32, 1-42; Pwt 3, 8-17.
58 Zob. Lb 31, 1-54.
59 Por. Rdz 15, 5; Jr 33, 19-26.
60 Por. Iz 44, 24.
61 Por. Ps 104.
62 Por. Prz 8, 22-31.
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zdrady ze strony cz;owieka. Oznacza zatem przebaczenie, przywrócenie utra-

conej ;aski, zawarcie nowego Przymierza.

2.1. Pierwsze przymierze Bóg zawar; z Adamem i Ew La. W tym przymierzu

objawia sieL On jako dobroczyńca stworzonej przez Siebie pierwszej pary ludzi.

ZO Lada bowiem od nich tylko zachowania danego im przykazania: „Z wszelkiego

drzewa tego ogrodu mozOesz spozOywać wed;ug upodobania, ale z drzewa poznania

dobra i z;a nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spozOyjesz, niechybnie umrzesz”

(Rdz 2, 16-17). W tym przymierzu Bóg traktuje cz;owieka jako swojego partne-

ra, jako istoteL rozumn La, jako osobeL, która jest zdolna świadomie rozrózOniać i wy-

bierać pomieLdzy dobrem a z;em, zOyciem a śmierci La.

2.2. Po potopie, Bóg objawiaj Lac swoje mi;osierdzie, przez pośrednictwo Noe-

go, zawiera przymierze z ca; La ludzkości La63. Wówczas Bóg, zobowi Lazuj Lac sieL,

zOe „juzO nigdy nie beLdzie potopu niszcz Lacego ziemieL” (9, 11) oraz istot zOywych,

określi; jako widoczny znak zawartego przymierza teLczeL. TeLcza bowiem to sym-

bol pokoju i poniechania kary, ;askawości i mi;osierdzia. Jest tu nawi Lazanie do

ludowych wierzeń Semitów, a zw;aszcza Babilończyków, u których teLcza na

ob;okach by;a powszechnie uwazOana za znak ;aski i zOyczliwości64.

2.3. Bóg obj La; swoim mi;osierdziem Abrahama równocześnie z jego powo-

;aniem oraz ze zwi Lazanymi z nim b;ogos;awieństwem i obietnicami65. Po-

nadto Abraham, a takzOe jego potomstwo beLdzie „b;ogos;awieństwem” dla

wszystkich ludzi, czyli okazane jemu mi;osierdzie jest ] jak kazOde dobro ]

„rozlewne”, rozprzestrzeniaj Lace sieL („bonum est difusivum sui”) i dlatego

obejmie „ludy ca;ej ziemi”66 – wszystkie ludzkie istoty.

2.4. Bóg swoje mi;osierdzie wobec Izraela objawi; juzO w obietnicach zwi La-

zanych z przymierzem na Synaju67. Obietnice te Naród Wybrany otrzyma;,

kiedy w swojej weLdrówce do Ziemi Obiecanej zatrzyma; sieL na pustyni

Synaj, gdzie naprzeciw góry rozbi; namioty68. Mia;y one sprawić, zOe Izrae-

lici beLd La szczególn La w;asności La Boga, królewskim kap;aństwem i ludem świeL-

tym, co by;o równoznaczne z blisk La zazOy;ości La z Bogiem. Ze swojej strony

63 Zob. Rdz 9, 8-17.
64 Por. S;SB s. 1010-1011.
65 Por. Rdz 12, 2-3.
66 Por. Rdz 12, 3; 18, 18.
67 Wj 19, 1-25.
68 Zob. Wj 19, 1-2; Niniejsz La pustynieL utozOsamia sieL z dolin La er-Raha, która jest po;ozOona

u stóp góry Ras es-Safsaf, za któr La znajduje sieL DzOeleb-Musa – Góra MojzOesza (2244 m.):

PSSiNT-1:ST s. 121; PSST-Wj s. 177-178.
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Lud Boz1y – w sposób zupeCnie wolny (w. 5) K miaC sieN zobowi Nazać do posCu-

szeństwa Bogu69.

2.5. Zapowiadane wcześniej Przymierze Bóg – kieruj Nac sieN jedynie swoim

miCosierdziem – rzeczywiście zawarC z Ludem Wybranym, na Synaju70.

Mojz1esz, Aaron, Nadab, Abbihu i siedemdziesieNciu starszych Izraela, po wst Na-

pieniu na góreN, w obecności Boga, spoz1yli uczteN ceremonialn Na71. Uczta ta

symbolizowaCa przyjeNcie przez Boga do rodziny caCej spoCeczności Izraela,

w osobach wspomnianych jego delegatów. Tym samym stanowi zapewnienie

Izraelowi poczucia bezpieczeństwa i dalszej rodzinnej opieki.

Po powrocie72, Mojz1esz „obwieściC ludowi wszystkie sCowa Pana i wszyst-

kie Jego zlecenia. Wtedy caCy lud odpowiedziaC: «Wszystkie sCowa, jakie

powiedziaC Pan, wypeCnimy»” (w. 3), a Mojz1esz spisaC „wszystkie sCowa

Pana” (w. 4). OgCoszony Dekalog stanowi fundamentalne Prawo Przymie-

rza73, które stoi u pocz Natków urzeczywistniania wielkiego dzieCa Boz1ego

miCosierdzia w postaci wybrania Izraela oraz zwi Nazania go z Bogiem. Dalsze

czynności odnosz Nace sieN do Przymierza, to: zbudowanie oCtarza u stóp góry,

postawienie dwunastu stel, zgodnie z liczb Na dwunastu pokoleń Izraela74, zCo-

z1enie ofiary caCopalnej i biesiadnej z cielców jako przypieczeNtowanie przy-

mierza, wlanie przez Mojz1esza poCoweN krwi do czar, a drug Na poCow Na pokro-

pienie oCtarza. NasteNpnie przeczytano KsieNgeN Przymierza, a lud zCoz1yC obietni-

ceN wierności Przymierzu. Z kolei „Mojz1esz pokropiC krwi Na lud, mówi Nac: „Oto

krew Przymierza, które Pan zawarC z wami na podstawie wszystkich tych

sCów” (w. 4-8). Rozlanie krwi na oCtarzu, który symbolizuje Boga i pokropie-

nie t Na sam Na krwi Na ludu, to znak C Naczności i zaz1yCości Boga z Izraelem75.

Dobry Bóg, chociaz1 wiedziaC o bliskiej niewierności Przymierzu, powodowa-

ny jednak miCosierdziem do swojego Ludu, przyj NaC te wszystkie obietnice

i zobowi Nazania.

2.6. PrawdeN o wielkości Boz1ego miCosierdzia wobec niewierności Ludu

Wybranego i zerwania dopiero co zawartego Przymierza76 potwierdza fakt

69 MKPS-Farmer s. 341-343; PSSiNT-1:ST s. 121.
70 Wj 24, 1-11.
71 Por. Wj 24, 1-2; 9-11: tradycja jahwistyczna.
72 Por. Wj 24, 3-8; tradycja elohistyczna.
73 Wj 20, 1-21.
74 Por. Wj 24, 4.
75 MKPS-Farmer s. 348-349; PSSiNT-1: ST s. 132; PSST-Wj s. 232-235.
76 Wj 24, 1-11.
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zgody Boga na odnowienie Przymierza77. Izraelici nie zdali egzaminu. Pod-

dani próbie wierności, przez kult zJotego cielca78, dopuścili sieL apostazji,

odrzucaj Lac nie tylko swego przywódceL MojzOesza, ale przede wszystkim same-

go Boga, swojego DobroczyńceL. Wstawiennictwo u Boga przez MojzOesza

sprawiJo, zOe kolejny raz BozOe miJosierdzie wzieLJo góreL nad BozO La sprawiedli-

wości La. PotJuczone przez MojzOesza kamienne tablice Przymierza symbolizo-

waJy zJamanie Przymierza przez Naród Wybrany, a wyciosane przez MojzOe-

sza nowe tablice i wst Lapienie z nimi na góreL Synaj – to symbol odnowienia

Przymierza. Jahwe – chc Lac uchronić swój Lud przed nowym baJwochwal-

stwem T przed zawarciem tego nowego Przymierza wydaJ wiele przepisów

prawnych79.

2.7. Znakiem nieustannej gotowości Boga, weLdruj Lacego z Izraelitami do

okazywania im swojego miJosierdzia, szczególnie po zawarciu Przymierza,

byJ Namiot Spotkania, gdzie „Pan rozmawiaJ z MojzOeszem twarz La w twarz,

jak sieL rozmawia z przyjacielem” (33, 11). SymbolikeL namiotu wykorzystuje

prorok Izajasz, porównuj Lac zamieszkiwanie miJosiernego Boga w ludzkim

sercu do rozbicia w nim swojego namiotu80. Apokalipsa zaś, zapowiadaj Lac

nadejście dnia BozOego miJosierdzia, podkreśla, zOe wówczas Bóg „rozci Lagnie

namiot” ponad wszystkimi, którzy doświadczyli wielkiego ucisku. I odt Lad

„Nie beLd La juzO Jakn Lać, ani nie beLd La juzO pragn Lać, i nie porazi ich sJońce, ani

zOaden upaJ...” (Ap 7, 15. 16)81.

Podsumowuj Lac trzeba podkreślić, zOe tak jak caJy Stary Testament byJ

nastawiony na wypeJnienie go w Nowym, tak samo wszystkie przymierza

zawierane z Ludem Wybranym zapowiadaJy zawarcie Przymierza nowego,

doskonalszego mieLdzy Bogiem a ludzkości La za pośrednictwem jej reprezen-

tanta T Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Wielkość i doskonaJość tego Nowego

Przymierza polega na tym, zOe miejsce MojzOesza – pośrednika Ludu BozOego

T zaj LaJ Syn BozOy, Jezus Chrystus, miejsce krwi zwierz Lat ofiarnych zajeLJa

Krew Jezusa Chrystusa82 T Krew Nowego Przymierza83, a zOertw La ofiarn La

w miejsce zabijanych zwierz Lat byJ Chrystus, Niepokalany BozOy Baranek.

Uczestnictwo w Ofierze Nowego Przymierza – Eucharystii jednoczy wierz La-

77 Wj 32, 1T34, 35.
78 Wj 32, 1.
79 Zob. Wj 34, 11-27.
80 Por Iz 57, 15.
81 Por. SJSB s. 561.
82 Zob. Mt 26, 28; Mk 14, 24; )k 22, 20; 1 Kor 11, 25.
83 Mk 14, 24; por. Mt 26, 28; )k 22, 20; 1 Kor 11, 25.
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cych z Chrystusem oraz wzajemnie ze sob Ia i daje im moz2liwość korzystania
z wszystkich dobrodziejstw tego Przymierza84.

3. BÓG PRZEBACZA POPE5NIONE NIEWIERNOŚCI,

ZDRADY I GRZECHY

Śledz Iac cudowne Boz2e interwencje w dzieje Ludu Wybranego, szczególnie
tak barwnie przedstawione podczas jego weIdrówki do Ziemi Obiecanej, Xatwo
zauwaz2yć, z2e cech Ia charakterystyczn Ia okazywanego przez Boga miXosierdzia
jest to, iz2 Bóg obraz2ony i odepchnieIty przez Izraelitów, a w końcu nawet
przez ich przywódceI Mojz2esza, nie tylko wybaczaX ich niewierności i zdrady,
ale odpowiadaX na nie jakimś konkretnym dobrym czynem. DawaX wodeI do
picia, poz2ywienie, a nawet leczyX od uk Iaszeń jadowitych weIz2y.

3.1. Wracaj Iac do samych pocz Iatków, widać wyraźnie, z2e czXowiek stwo-
rzony przez Boga i objeIty Jego Opatrzności Ia, w miejsce wdzieIczności za
okazane mu miXosierdzie, przeciwstawiX sieI Bogu i odwróciX sieI od Niego,
pragn Iac zaj Iać Jego miejsce i osi Iagn Iać cel swój poza Bogiem. OdcieIcie sieI od
Boga, który jest Z2 yciem i jedynym źródXem z2ycia oraz szczeIścia, zwróciXo
czXowieka w kierunku śmierci. Bóg jednak, mimo wszystko, nie przestaje –
w stosunku do grzesznych mieszkańców raju \ okazywać swego miXosierdzia,
o czym świadczy odpowiednie świadectwo biblijne85. Autor natchniony pod-
kreśla, z2e po przekroczeniu Boz2ego przykazania, Adam i Ewa z bojaźni przed
spotkaniem sieI z Bogiem, kryj Ia sieI jak przed kimś zXym. Bóg jednak pierw-
szy sieI odzywa i chociaz2, jako SeIdzia sprawiedliwy wydaje wyrok, a od-
powiedni Ia kareI otrzymuj Ia: w Iaz286, Ewa87 i Adam88, to jednak kara ta jest
poX Iaczeniem sprawiedliwości i Boz2ego miXosierdzia89. Świadczy o tym naj-
pierw fakt obdarowania pierwszych rodziców odzieniem90 oraz ukaranie
w pierwszej kolejności gXównego winowajcy, weIz2a. NajwieIkszym jednak

84 Zob. J. G i b l e t, P. G r e l o t. Przymierze. W: S(ownik teologii biblijnej. Red.
X. Léon-Dufour. TX. K. Romaniuk. Poznań\Warszawa 1973 (odt Iad: SXTB) s. 825-833.

85 Por. Rdz 3, 6-24.
86 Por. Rdz 3, 14-15.
87 Por. 3, 16.
88 Por. Rdz 3, 17-19.
89 J. H o m e r s k i. Sprawiedliwość – mi(ość – mi(osierdzie. W: „Dives in misericordia”.

Tekst i komentarz s. 91.
90 Por. Rdz 3, 21.
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przejawem Boz:ego mi=osierdzia by=a zapowiedź zwiastuj Daca odkupienie91

grzesznego czynu Adama i Ewy92. Ponadto, przejawem Boz:ego mi=osierdzia

by= dla nich takz:e zakaz spoz:ywania owocu z drzewa z:ycia oraz uniemoz:li-

wienie upad=ym pierwszym rodzicom dosteDpu do niego93. Bóg bowiem, zna-

j Dac ich s=abość i maj Dac pewność, z:e ulegn Da pokusie, pozbawi= ich okazji do

pope=nienia kolejnego wielkiego dla nich z=a. Ten pope=niony z=y czyn na

pewno doprowadzi=by ich do pozostania w zaci DagnieDtym grzesznym stanie

na zawsze. Tymczasem mi=osierny Bóg juz: wcześniej da= obietniceD zbawienia

cz=owieka, którego dokona Potomek niewiasty. To zaś – jak wspomniano

wcześniej S jest najwieDkszym aktem mi=osierdzia nie tylko dla Adama i Ewy,

ale dla ca=ej ludzkości94.

3.2. PrawdeD o wielkim mi=osierdziu Boz:ym wobec grzeszników ods=ania

odpowiedź Boga na modlitweD Abrahama w intencji mieszkańców Sodomy

i Gomory95. Abraham wiedz Dac, z:e Boz:e mi=osierdzie jest bez miary i wobec

tego nawet ma=a liczba niewinnych mieszkańców tych miast moz:e uratować

wszystkich grzeszników, wstawia sieD za nimi w modlitewnym b=aganiu, po-

wo=uje sieD na Boz: Da sprawiedliwość96 oraz na Jego mi=osierdzie97. W tej

b=agalnej modlitwie Abrahama daje sieD zauwaz:yć postawienie Boz:ego mi=o-

sierdzia nad sprawiedliwości Da, co mia=oby nast Dapić, jez:eli Bóg nie ukarze

grzesznego miasta ze wzgleDdu na niewielk Da liczbeD jej mieszkańców z:yj Dacych

wed=ug Boz:ych przykazań. Przez proroka Izajasza Bóg zapowiedzia= przyjście

Jednego Sprawiedliwego, który ocali wszystkich ludzi98, daj Dac zadośćuczy-

nienie za nich99.

3.3. Izraelici, zd Daz:aj Dacy do Ziemi Obiecanej juz: przed przejściem przez

Morze Czerwone, leDkaj Dac sieD pościgu za nimi wojsk Faraona, zaczeDli zwracać

sieD do Mojz:esza z wyrzutami o wyprowadzenie ich z Egiptu. Narzekaj Dac

twierdzili: „lepiej bowiem nam by=o s=uz:yć im, niz: umierać na tej pustyni”

(Wj 14, 12). W ten sposób grzesz Dac, nie tylko wyrz Dadzili przykrość Mojz:e-

91 Por. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Boz4ym. W: Sobór Watykański II. Konstytu-

cje6Dekrety6Deklaracje. Tekst =acińsko-polski. Poznań: Pallottinum 1968 (odt Dad: KO) nr 3.
92 Zob. Rdz 3, 15.
93 Zob. Rdz 3, 22.
94 H o m e r s k i. Sprawiedliwość – mi?ość – mi?osierdzie s. 92.
95 Rdz 18, 23-33.
96 Por. Rdz 18, 23.
97 Zob. Rdz 18, 24 nn.
98 Zob. Iz 52, 13; 53, 4. 5. 10.
99 PSST-Rdz s. 372-374.
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szowi, ale przede wszystkim zakwestionowali Boz2y plan dotycz Jacy ich wyba-

wienia z niewoli. Bóg jednak w swoim miRosierdziu odpowiedziaR na to na-

rzekanie cudownym przeprowadzeniem ich przez Morze Czerwone100.

3.4. Podobnie W powodowany miRosierdziem wobec Ludu Wybranego W

Bóg przebaczyR jego grzechy, jego bunt i narzekanie, i obdarowuj Jac go wod Ja

w Mara (przemieniR wody gorzkie w sRodkie)101, nasteJpnie nakarmiR go

przepiórkami i mann Ja102 i ponownie ugasiR jego pragnienie, daj Jac wodeJ ze

skaRy w Refidim103 oraz u wód Meriba104. Nalez2y zdecydowanie podkreś-

lić ogrom Boz2ego miRosierdzia w tych cudownych wydarzeniach, gdyz2 w kaz2-

dym przypadku poprzedzone one byRy narzekaniami i buntem Izraelitów,

przez co kwestionuj Jac Boz2y plan wyprowadzenia ich z niewoli egipskiej,

cieJz2ko grzeszyli przeciwko swojemu Dobroczyńcy105. Ponadto na wielkość

Boz2ego miRosierdzia, objawiaj Jac Ja sieJ w ugaszeniu pragnienia Izraelitów

u wód Meriba, wskazuje prawda, z2e oprócz Izraelitów, takz2e ich przywódca

Mojz2esz zw JatpiR w miRosierdzie Jahwe wobec powtarzaj Jacych sieJ nieustannie

szemrań i buntów Ludu106.

3.5. Kiedy Izraelici ponownie zgrzeszyli, buntuj Jac sieJ i szemrz Jac na brak

chleba i wody, Bóg ukaraR ich plag Ja jadowitych weJz2ów107. „Przybyli wieJc

ludzie do Mojz2esza mówi Jac: «Zgrzeszyliśmy, szemrz Jac przeciw Panu i prze-

ciw tobie. Wstaw sieJ za nami do Pana, aby oddaliR od nas weJz2e»” (Lb 21, 7).

Po modlitwie Mojz2esza Bóg okazaR, kolejny juz2 raz, niewdzieJcznemu ludowi

swoje miRosierdzie.

3.6. Po tak cieJz2kim grzechu, jakim byRo zerwanie Przymierza i kult zRotego

cielca, Jahwe objawiR Mojz2eszowi zamiar wyniszczenia buntowniczego

i „o twardym karku” niewiernego narodu, a jego chciaR uczynić „wielkim lu-

dem”108, czyli zaRoz2ycielem nowego narodu wybranego. Odpowiedzi Ja Moj-

z2esza na teJ propozycjeJ byRa prośba do Boga o dalsze miRosierdzie dla Ludu

Wybranego. Przywódca Izraela, oreJduj Jac, podaje róz2ne racje109, które powin-

100 Wj 14, 29-31.
101 Wj 15, 22-25.
102 Wj 16, 1-31.
103 Wj 17, 1-7.
104 Lb 20, 1-13.
105 MKPS-Farmer s. 340.
106 PSSiNT-t. 1: ST-L s. 252.
107 Zob. Lb 21, 4 nn.
108 Wj 32, 7-10.
109 Zob. Wj 32, 11-13.
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ny sk4onić Boga do poniechania tak okropnej kary. Pierwsz Fa racj Fa jest potrzeba
kontynuowania wspania4ego dzie4a, któremu towarzyszy4o juzL tyle cudów.
Drug Fa O utrata przez Boga dobrej opinii u Egipcjan, którzy mogliby Go pos Fa-
dzić, zLe od samego pocz Fatku, juzL wyprowadzaj Fac Izraelitów z Egiptu, mia4
zamiar wyg4adzić ich na pustyni. Trzecia zaś racja, to wierność Boga obietnicy,
danej Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, dotycz Facej pomnozLenia ich potom-
stwa. „Wówczas to Pan zaniecha4 z4a, jakie zamierza4 zes4ać na swój lud”
(Wj 32, 14). Trzeba tutaj dodać, izL grzech Izraela przez zerwanie Przymierza
i kult z4otego cielca by4 tym wieFkszy, poniewazL od zawarcia Przymierza zaist-
nia4y mieFdzy Bogiem a Jego ludem bardzo mocne, bo wewneFtrzne, duchowe
wieFzy, które prorok Izajasz oddaje przez metaforeF ma4zLeństwa110.

Warto podkreślić prawdeF, zLe Izraelici swoje przymierze z Bogiem rozumieli
specyficznie, tylko na swoj Fa korzyść, a mianowicie jako zobowi Fazanie Boga
do okazywania im pomocy w kazLdej sytuacji. To zobowi Fazanie Bóg mia4 reali-
zować nawet wówczas, kiedy oni nie dochowaj Fa wierności. I rzeczywiście Bóg
w swoim mi4osierdziu tak posteFpowa4 ze swoim Ludem. Zapomina4 o niewier-
ności tego Ludu, który sam sobie wybra4, gdyzL „nie móg4 znieść d4uzLej ucisku
Izraela” (Sdz 10, 16). Takie posteFpowanie Boga w sposób ewidentny podkreśla
prawdeF zLe jest On Bogiem „bogatym w mi4osierdzie”, zLe Jego mi4osierdzie jest
„z pokolenia na pokolenie” oraz nieskończone i nie do wyczerpania. I dlatego
po zerwaniu Przymierza, Bóg obiecuje nowe, zapomina wszystkie pope4nione
grzechy i daje now Fa szanseF na zawi Fazanie nowych wieFzów111.

4. BÓG ZATROSKANY O LOS SWOJEGO LUDU

4.1. PrawdeF o wielkim Mi4osierdziu Boga w stosunku do Izraela podkreś-
laj Fa rózLne przejawy Jego troski o swój Lud. „JakzLe cieF mogeF porzucić, Efrai-
mie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? […] jestem Ja – ŚwieFty, i nie przychodzeF,
zLeby zatracać” – mówi Bóg przez proroka Ozeasza (Oz 11, 8. 9)112. Psal-
mista podkreśla zdecydowanie, zLe 4askawość Boga trwa na wieki113.

110 Por. Iz 54, 4-10.
111 Zob. Jr 31, 31-34.
112 Zob. Pismo Świe)te Starego Testamentu. Red. S. )ach. T. XII cz. 1: Ksie)gi Proroków

Mniejszych: Ozeasza – Joela – Amosa – Abdiasza – Jonasza – Micheasza. WsteFp – Przek4ad
z orygina4u – Komentarz. Poznań: Pallottinum 1968 (odt Fad: PSST-Oz) s. 100.

113 Por. Ps 118(117); por. takzLe A. S u s k i. Bogactwo BozCego miDosierdzia. W: „Re-
demptor hominis”. Tekst i komentarz. Red. S. Grzybek, M. Jaworski. Kraków 1981 s. 127;
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4.2. Boz1e mi?osierdzie dla Ludu Boz1ego to czu?e i troskliwe pochylanie

sieO nad nim, wyprowadzanie go z neOdzy, z nieszczeOść, zaprzestanie gniewu

i okazywanie mu z1yczliwości. Mówi o tym prorok Jonasz, podkreślaj Oac, z1e

Bóg jest „?agodny i mi?osierny, cierpliwy i pe?en ?askawości, lituj Oacy sieO nad

kaz1d Oa ludzk Oa niedol Oa” (Jon 4, 2). St Oad wo?anie do Boga: „Zmi?uj sieO nade

mn Oa, Jahwe, bo jestem s?aby, ulecz mnie, Jahwe, bo kości moje strwoz1one

i duszeO moj Oa ogarnia wielka trwoga” (Ps 6, 3). Gniew u Boga zawsze prze-

grywa z Jego mi?osierdziem: „Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwileO,

a Jego ?askawość _ przez ca?e z1ycie” (Ps 30, 6). Izraelita, wiedz Oac o tym,

modli? sieO: „Wspomnij na mi?osierdzie Twe, Panie, na ?aski Twoje, które

trwaj Oa od wieków. Nie wspominaj grzechów mej m?odości (ani moich prze-

win), ale o mnie pamieOtaj w Twojej ?askawości […] Wejrzyj na mnie i zmi?uj

sieO nade mn Oa, bo jestem samotny i nieszczeOśliwy” (Ps 25, 6-7. 16)114. Po-

dobn Oa treść ma modlitwa b?agalna zawarta w Psalmie 6: „Nie karć mnie,

Panie, w swoim gniewie i nie karz w swej zapalczywości. Zmi?uj sieO nade

mn Oa, Panie, bom s?aby, ulecz mnie, Panie, bo kości strwoz1one i duszeO moj Oa

ogarnia wielka trwoga” (w. 2-4).

4.3. Mi?ość mi?osierna u Boga, to takz1e mi?ość wspó?czuj Oaca, która – widz Oac

neOdzeO i s?abość cz?owieka grzesznego – dźwiga go z tego poniz1enia. O takiej

mi?ości mówi? Bóg, mieOdzy innymi, przez proroka Joela115, Micheasza116

i Malachiasza117. B?aganie, aby Bóg nie powstrzymywa? swego mi?osierdzia,

które jest odwieczne, uzasadnia prorok Izajasz wypominaj Oac Bogu Jego zazdros-

n Oa mi?ość do Izraela, Jego poteOgeO, darzenie uczuciem swego Ludu, a w końcu

prawd Oa, z1e Bóg jest Ojcem dla Izraela i Odkupicielem118.

4.4. CzeOste doświadczanie, w róz1nych przejawach, mi?osierdzia Boz1ego

przez Izraelitów doprowadzi?o ich do przekonania, iz1 Bóg w kaz1dej sytuacji

przyjdzie im z pomoc Oa119. Uwaz1ali, z1e przekraczaj Oaca wszelkie granice wiel-

kość mi?osierdzia Boz1ego nie pozwala Bogu traktować swojego Ludu pro-

S. G r z y b e k. Mi"osierdzie Boz*e w Starym Testamencie. Tamz1e s. 85; C h m i e l. Starotes-

tamentalna semantyka mi"osierdzia w encyklice „Dives in misericordia” s. 79.
114 PSST-Psalmy s. 186-188.
115 Por. Jl 2, 18; zob. PSST-Jl s. 149.
116 Por. Mich 7, 18-19.
117 Por. Ml 3, 17; zob. PSST-Ml s. 494-495.
118 Por. Iz 63, 15-18.
119 Por. Ps 86(85), 5-13; 145(144), 1-17; ponadto: 100(99), 3-5; 103(102), 6-14; 108(107),

2-6; por. J. K u d a s i e w i c z. Mi"osierdzie w ewangeliach. W: J a n P a w e ? II. „Dives

in misericordia”. Tekst i komentarze. Red. S. Nagy. Lublin: RW KUL 1983 s. 69-71.
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porcjonalnie do pope;nianych przez niego grzechów. W sytuacji, kiedy Bóg

„musia;” ukarać swój lud, okazane mi;osierdzie przewyzLsza;o wymierzon Ma

kareM. Taki tok rozumowania czerpali Izraelici przede wszystkim z tekstów

biblijnych120. Podobnie myśla; takzLe król Dawid, kiedy sieM modli; o BozLe

b;ogos;awieństwo dla swojego domu, aby on uczestniczy; w chwale Mesja-

sza121, a takzLe jego syn Salomon, modl Mac sieM o dar roztropności122. Nale-

zLy dodać, zLe do takiego bezwzgleMdnego zaufania BozLemu mi;osierdziu zacheM-

ca; – przez proroka Izajasza W sam Bóg123. Izraelici zdawali sobie jednak

spraweM z tego, zLe BozLe mi;osierdzie beMdzie mia;o przewageM nad sprawiedli-

wości Ma tylko wówczas, gdy grzesznik wyzna swoj Ma wineM i pragnienie powrotu

do Boga. Potwierdza to, mieMdzy innymi, fakt ustania zarazy, która by;a kar Ma

za grzech Dawida, dopiero wtedy, gdy król modli; sieM ze skruch Ma: „To ja

zgrzeszy;em, to ja zawini;em, a te owce cózL uczyni;y? Niech wieMc dotknie

Twa reMka raczej mnie i dom mojego ojca” (2 Sm 24, 17).

4.5. O wielkim zatroskaniu o los swojego Ludu – co jest niew Matpliwie

przejawem BozLego mi;osierdzia – świadcz Ma dobitnie rózLne obrazy i porówna-

nia biblijne o relacjach istniej Macych pomieMdzy Bogiem a Jego Ludem. Przy-

k;adem takiej relacji jest metafora or;a troszcz Macego sieM o swoje piskleMta,

pasterza zatroskanego o swoje owce czy rózLne określenia wzieMte z zLycia

rodzinnego, ma;zLeńskiego czy spo;ecznego.

4.5.1. O Bogu, troszcz Macym sieM o swój Lud na podobieństwo or;a zatroska-

nego o swoje piskleMta, mówi KsieMga Wyjścia, przytaczaj Mac s;owa Boga skiero-

wane do MojzLesza z poleceniem, aby je przekaza; Izraelitom: „Wyście wi-

dzieli, co uczyni;em Egiptowi, jak nios;em was na skrzyd;ach orlich i przy-

wiod;em was do Mnie” (19, 4). Ten sam temat podejmuje KsieMga Powtórzo-

nego Prawa w zamieszczonym „Hymnie MojzLesza”124: „Jak orze;, co gniaz-

do swe ozLywia, nad piskleMtami swymi kr MazLy, rozwija swe skrzyd;a i bierze

je, na sobie samym je nosi – tak Pan sam go prowadzi;” (Pwt 32, 11-12).

4.5.2. Bardzo mocne, wewneMtrzne, duchowe wieMzy, które szczególnie od

zawarcia Przymierza z Izraelem zaistnia;y mieMdzy Bogiem a Jego ludem,

prorok Izajasz podaje pos;uguj Mac sieM metafor Ma ma;zLeństwa125. Historia

Izraela ukazuje, zLe w tym zwi Mazku Izrael bardzo czeMsto zachowywa; sieM jak

120 Zob. Ps 103, 8-13; Hi 5, 17-18; Tb 13, 2 nn.
121 Por. 2 Sm 7, 29; zob. PSST-2 Sm s. 367-378.
122 Por. 1 Krl 3, 6-9; por. 2 Krn 1, 8.
123 Iz 54, 10.
124 Zob. Pwt 32, 1 nn.
125 Por. Iz 54, 1-10.
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niewierna oblubienica wobec wiernego D mimo wszystko – Boga Oblubieńca.

I w takich przypadkach miQosierdzie Boga zawsze braQo przewageR nad Jego

sprawiedliwości Ra, która domagaQa sieR surowej kary. A jeśli juz2 jakaś kara

spadaQa na niewiern Ra oblubieniceR, to w końcu prowadziQa ona do nowych

Boz2ych dobrodziejstw.

4.5.3. Wielkie Boz2e miQosierdzie dla Izraela porównane jest do wQaściwych

relacji istniej Racych pomieRdzy dobrym Pasterzem a owczarni Ra126. „Podobnie

jak pasterz pasie On sw Ra trzodeR, gromadzi [j Ra] swoim ramieniem, jagnieRta

nosi na swej piersi, owce karmi Race prowadzi Qagodnie” (Iz 40, 11). Ponadto

Bóg miQosierny weźmie w obroneR swoj Ra trzodeR. Odbierze rz Rady sprawowane

nad ni Ra przez zQych pasterzy, a nasteRpnie wyznaczy jej idealnego Pasterza,

którym beRdzie Mesjasz. Końcowym zaś efektem beRdzie zawarcie przez Boga

ze swoim ludem „przymierza pokoju”127.

4.5.4. Obrazem wielkiego miQosierdzia Boga w stosunku do Izraela jest

miQość rodziców do swoich dzieci128. Obraz miQości ojca do swojego dziec-

ka znajdujemy w Psalmach129. Tego samego obrazu uz2yQ prorok Jeremiasz:

„Czy Efraim nie jest dla mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem?

(Jr 31, 20)130 i Malachiasz: „Oni beRd Ra moj Ra wQasności Ra, mówi Jahwe ZasteR-

pów, w dniu, którym beRdeR dziaQaQ, a beRdeR dla nich Qaskawy, jak jest Qaskawy

ojciec dla syna, który jest mu posQuszny” (Ml 3, 17). Prorok Izajasz korzysta

z obrazu ukazuj Racego stosunek matki do dziecka, która nie tylko nie moz2e

zapomnieć o swym dziecku131, ale takz2e go pociesza132.

*

Podsumowuj Rac, moz2na stwierdzić, z2e w katechezie o Boz2ym miQosierdziu,

opieraj Rac sieR na tekstach Starego Testamentu, nalez2y wykorzystać przede

126 Por. Ez 34, 1-31.
127 Por. Ez 34, 25; zob. PSSiNT-ST-3 s. 455-457; MKPS-2000 s. 957-958.
128 Por. Ps 26(27), 10; zob. Pismo Świe)te Starego Testamentu. Red. S. 5ach, L. Stacho-

wiak. T. VIII cz. 2: Ksie)ga Psalmów. WsteRp – przekQad z oryginaQu D komentarz – ekskursy.

Oprac. S. 5ach, przygotowaQ do druku J. 5ach. Poznań: Pallottinum 1990 (dalej: Psalmy)

s. 192-193.
129 Por. Ps 103, 13; zob. PSST-Psalmy s. 438-440.
130 PSST-Jr s. 349.
131 Por Iz 49, 15; zob. PSSiNT-t. 3: ST s. 127.
132 Por. Iz 66, 13; zob. PSSiNT-t. 3: ST s. 165.
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wszystkim cztery fundamentalne prawdy. S Ca nimi: prawda, zFe Bóg daje zFycie

i ratuje od śmierci (1), wi CazFe sieC z ludźmi wieCzami miNości zawieraj Cac przy-

mierza (2), przebacza popeNnione niewierności, zdrady i grzechy (3) oraz zFe

jest zatroskany o los swojego Ludu (4).

W spojrzeniu na dzieje Izraela daje sieC zauwazFyć pewn Ca prawidNowość:

Bóg okazuje swemu Ludowi NaskeC azF do zwi Cazania sieC z nim Przymierzem;

Izrael zrywa Przymierze i prosi o przebaczenie popeNnionych niewierności

i grzechów; Bóg W „zagniewany”133 z powodu wzgardzonej miNości okaza-

nej Izraelitom134 W przebacza i zapowiada Przymierze; a nasteCpnie zawiera

nowe Przymierze135. Jest to zatem historia BozFego miNosierdzia wzgleCdem

Narodu Wybranego, który okazaN sieC niewierny i odpNacaN zNem za wyświad-

czane mu dobro. Ponadto, nalezFy podkreślić, zFe to BozFe miNosierdzie wycho-

dzi poza granice Izraela i obejmuje caN Ca ludzkość136.

THE BASIS OF CATECHESIS ABOUT GOD’S MERCY IN THE OLD TESTAMENT

S u m m a r y

The article „The basis of catechesis about God's mercy in the Old Testament” consists of

four parts. The problem of mercy shown by God to God's People of the Old Covenant has

been introduced in the following issues that are discussed here: God gives life and saves from

death; God is bound with people with bonds of love, many times forming covenants; God

forgives the infidelities, treasons and sins committed by man; God is worried about the fate

of His People. In the light of the discussion of these issues God appears as a Father „rich in

mercy”, which He gives to Israel – the Nation He chose from all the nations.

Translated by Tadeusz Kar.owicz

S!owa kluczowe: cudowne znaki, grzech, katecheza, Lud BozFy, miNosierdzie, przymierze,

stworzenie, woda, Ziemia obiecana.

Key words: miraculous signs, sin, catechesis, God’s People, mercy, covenant, creation, water,

Promised Land.

133 Por. Lb 12, 9.
134 Por. Oz 6, 6; Iz 9, 7-20; Jr 4, 1-4; Ez 5, 1-17.
135 Por. Ps 106(105), 1-48; por. Neh 9, 5-37; Dn 3, 25-45.
136 Por. Jon 4, 11; Syr 18, 13.


