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Papież Franciszek – świadek i orędownik miłości 
Boga na nasze czasy

abp Henryk J. Muszyński
Gniezno

Papież Franciszek wnosi do Kościoła powszechnego nowe 
tchnienie: czułości Boga. Każdy, kto słucha uważnie jego 
nauczania, musi zauważyć, że to jeden z ulubionych tema-
tów poruszanych przez papieża. Dla wielu z nas stanowi 
to niemałe zaskoczenie, gdyż dotychczas temat ten rzadko 
albo nawet wcale nie pojawiał się ani w nauczaniu, ani w ka-
znodziejstwie, ani w teologii. Jako Europejczycy zostaliśmy 
w dużym stopniu uformowani przez filozofię grecką, wedle 
której czułość kojarzyła się raczej z dotykiem, z przytula-
niem, uczuciem pełnym tkliwości.

Papież Franciszek, ukształtowany w dużym stopniu 
przez kulturę latynoamerykańską, postrzega czułość jako 
jeden z ważnych przymiotów prawdziwej miłości, która ma 
swoje najgłębsze źródło właśnie w Bogu, który jest samą 
Miłością (por. 1 J 4, 16). Nie ulega wątpliwości, że taka po-
stawa oddaje też dokładnie przeżywanie i doświadczanie ży-
wego Boga w życiu osobistym ojca świętego1.

1 Wśród nielicznych opracowań na temat czułości Boga według papie-
ża Franciszka można wskazać na książkę kard. Waltera Kaspera pt. Papież 
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Temat czułości Boga, objawionej w człowieku i przez 
człowieka, ma swoje głębokie korzenie zarówno w Biblii 
Hebrajskiej, jak i w Nowym Testamencie. Pozwolę sobie tu-
taj krótko wskazać te biblijne korzenie.

Biblijne korzenie czułości Boga

Znany powszechnie tekst z Księgi Wyjścia mówi: „Ja 
Jahwe, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze 
występek ojców na synach do trzeciego i czwartego poko-
lenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś 
łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłu-
ją i strzegą moich przykazań [hebr. le`ohabi]” (Wj 20, 5–6). 
W niektórych fragmentach tekst zostaje jeszcze bardziej 
poszerzony i brzmi: „Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny [hebr. 
El rahum przywołuje rehem – łono matki] i litościwy [hebr. 
hannun – czuły], cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, za-
chowujący swoją łaskę [życzliwość] w tysiączne pokolenia, 
a przebaczający niegodziwość i grzech (…) aż do trzeciego 
i czwartego pokolenia” (Wj 34, 6).

Uderzająca w tych tekstach jest dysproporcja między 
nieskończonym miłosierdziem Boga, które rozciąga się na 
wszystkie pokolenia, a sprawiedliwością, będącą również 
przymiotem Boga. Pojęcie łaskawości i dobroci Boga często 
powraca także w Psalmach jako motyw uwielbienia Boga: 
„Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo 
łagodny” (Ps 103, 8; także por. Ps 111, 4; Ps 145, 8n).

Franciszek. Rewolucja czułości i miłości, przeł. K. Markiewicz, Warszawa 
2016; i wywiad z ks. prof. Jerzym Szymikiem pt. Czułość Boga, „Tygodnik 
Powszechny” 2010, nr 22.
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Miłosierdzie (miłość), łaskawość, życzliwość, czułość i do-
broć Boga występują często łącznie. Wszystkie te pojęcia 
używane są do opisania pochylonej nad człowiekiem, czułej 
i troskliwej miłości Boga. Ta miłość jest często wyrażana kla-
sycznym, hebrajskim rdzeniem ‘ahab, łącznie z innymi, wy-
żej przytoczonymi określeniami. W greckim tekście słowo 
miłość wyrażone jest greckim terminem agapē lub filantro-
pia. Słowo czułość występuje bardzo rzadko. Jednym z tek-
stów, gdzie się pojawia, jest następujący fragment Księgi 
Mądrości: „z jakże wielką czułością [gr. meta pasēs akribeias] 
sądziłeś swoich synów, których przodkom dawałeś przysię-
gi i przymierza [gr. synthēkas], pełne wspaniałych obietnic” 
(Mdr 12, 21).

Fundamentem dobroci, łaskawości i życzliwości Boga są 
zatem wszystkie kolejne przymierza: od Abrahama, poprzez 
Noego, aż do Mojżesza, oraz wierność Boga w stosunku do 
wszystkich danych Izraelowi obietnic. Niezmienność i wier-
ność Boga stanowi bowiem Jego najgłębszą istotę. Zapewnia 
nas o tym św. Paweł: „Nawet jeśli my odmawiamy wierności, 
On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć samego sie-
bie” (2 Tm 2, 13).

Bogate słownictwo, którym Biblia wyraża wspania-
łe przymioty Boga: miłość, czułość, bliskość, łaskawość, to 
jedna z dróg, która dopomaga zgłębieniu tej tajemnicy. 
Znacznie częściej niż pojęciami Biblia posługuje się obraza-
mi. Treściowo są one o wiele bogatsze, a przede wszystkim 
mocniej i głębiej przemawiają do ludzkiej wyobraźni i ludz-
kiego serca.

Wśród tych obrazów na pierwsze miejsce wysuwa się ob-
raz Boga jako troskliwego i kochającego ojca, który mówi: 
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„Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: «Nie 
lękaj się, przychodzę ci z pomocą». Nie bój się, robaczku 
Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – wyrocznia 
Pana – odkupicielem twoim – święty Izraela” (Iz 41, 13–14). 
Trudno znaleźć bardziej wymowne zapewnienie od tego, 
które daje sam Bóg: „bo góry mogą ustąpić i pagórki się za-
chwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje 
się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad 
tobą” (Iz 54, 10).

Obok ojca równie sugestywnie przemawia obraz czułej, 
pochylonej nad swoim dzieckiem troskliwej matki. Na żal 
i skargę syna Izraela: „Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapo-
mniał”, Bóg odpowiada: „Czyż może niewiasta zapomnieć 
o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? 
A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” 
(Iz 49, 14–15).

Ojcowska postawa czułości i łaskawości Boga (por. 
Łk 1, 78) w ludzkiej postaci objawiła się najpełniej w życiu 
i posłudze Jezusa, który jest „widzialnym obliczem miło-
sierdzia Ojca”2. To właśnie w Nim ukazały się „dobroć i mi-
łość [gr. hrēstotēs kai filantrōpia] Boga Zbawiciela naszego 
do ludzi” (Tt 3, 4). W nawiązaniu do zmartwychwstania 
Chrystusa św. Paweł wyjaśnia: „Bóg, Ojciec Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, w swoim wielkim miłosierdziu [gr. kata 
to poly autou aleos], zrodził nas do nowej, żywej nadziei” 
(1 P 1, 3). Pełnią zatem tego miłosierdzia jest „nowa, żywa 
nadzieja”, dzięki której mamy udział w życiu zmartwych-
wstałego Pana. „Mocą tej nadziei już jesteśmy zbawieni” 
(Rz 8, 24).

2 Franciszek, bulla Misericordiae vultus, 1.
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Ewangelie bardzo szeroko ilustrują liczne dowody wzru-
szenia, bliskości, przebaczenia, uzdrowień i ocalenia przed 
śmiercią, czyli zbawienia. Jezus, „zdjęty litością [gr. splaghi-
steis – przywołuje, gr. splanghna – wnętrze, łono człowieka], 
wyciąga rękę, dotyka i uzdrawia trędowatego” (Mk 1, 41). 
To dotknięcie ma w tym wypadku szczególną wymowę: jest 
nie tylko znakiem wyjątkowej czułości i serdeczności w sto-
sunku do człowieka, przed którym należało uciekać, żeby się 
nie zarazić, ale jest jednocześnie dotknięciem Boga, który 
uzdrawia trędowatego. Podobnie dzieje się także przy uzdro-
wieniu niewidomego pod Jerychem (Mt 20, 34) czy przy 
spotkaniu ze zgłodniałym tłumem, nad którym „Chrystus 
się ulitował, bo byli jak owce bez pasterza” (Mk 6, 34), czy 
przy cudownym rozmnożeniu chleba, gdzie Chrystus „ze 
wzruszeniem lituje się nad tłumem [gr. splanghnidzomai epi 
tou ochlou], bo już trzy dni trwają przy mnie” (Mk 8, 2).

Szczególnej wymowy nabiera ta postawa wewnętrznego 
wzruszenia i litości w obliczu śmierci syna wdowy z Nain. 
Chrystus, wyraźnie wzruszony, „użalił się, ulitował [gr. 
esplangnisthe ep’autē] nad matką zmarłego syna i powie-
dział do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar 
(…) i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań” (Łk 7, 13–14). 
Dotyk jest bez wątpienia jednym z najbardziej intymnych 
oznak czułości, bliskości, współczucia i miłości. Dotknięcie 
przez Chrystusa łoża, na którym spoczywały zwłoki zmarłe-
go, ma głęboki sens symboliczny. W kontekście wskrzesze-
nia, którego dokonał Jezus, może być ono rozumiane jako 
znak i zapowiedź władzy Chrystusa nad śmiercią, która ob-
jawiła się w pełni w Jego zmartwychwstaniu.



30 · abp Henryk J. Muszyński

Jak głęboko sięga empatia, współczucie Chrystusa w ob-
liczu śmierci, najwyraźniej widać nad grobem przyjaciela 
Chrystusa, Łazarza, gdzie „Jezus wzruszył się w duchu, 
rozrzewnił [gr. enebrimēsato tō pneumati] (…) i zapłakał [gr. 
edakrysen]” (J 11, 33–35) (Biblia Paulistów: „wzburzył się 
wewnętrznie, był wstrząśnięty i zapłakał”). Po raz wtóry 
Jezus zapłakał (gr. eklausen) nad niewiernością Jerozolimy, 
mówiąc: „O, gdybyś ty poznało ten dzień, co służy pokojowi, 
lecz co teraz jest zakryte przed twoimi oczami” (Łk 19, 41).

Bliskość i łaskawość Jezusa, która zwycięża grzech, uka-
zuje się najpełniej w przebaczeniu wobec zatwardziałych 
grzeszników. Jeszcze na krzyżu Jezus woła: „Ojcze, prze-
bacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34)3.

Proklamacja czułości Boga w nauczaniu  
papieża Franciszka

Wiele z przytoczonych wyżej tekstów, jeżeli nie wszyst-
kie, papież Franciszek interpretuje jako świadek Bożego mi-
łosierdzia, świadek czułości i pochylenia się Boga nad czło-
wiekiem. Papież przypomina, że filozofowie greccy to po-
chylenie nazywali synnkatabasis – zstąpieniem, zniżeniem 
się Boga. W rozumieniu biblijnym uniżenie się Boga posuwa 
się jeszcze dalej, bo Bóg objawia się, staje się człowiekiem 
w Jezusie Chrystusie. Podobnie jak w Starym Testamencie, 
także w Nowym: miłość, czułość, serdeczność i wspólnota 
z Bogiem nawiązują, wywodzą się i opierają na „wiecznym 

3 P.E. Bonnard, Czułość, [w:] Słownik teologii biblijnej, Poznań 1982, 
s. 190–192.
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przymierzu we krwi Jezusa” (por. 1 Kor 11, 25). Hebrajskie 
słowo Berit oznacza w Piśmie Świętym nie tylko wspólnotę 
życia i miłości Boga z człowiekiem, ale także jedyną i niepo-
wtarzalną wspólnotę małżonków pomiędzy sobą.

W nawiązaniu do przypowieści o uczcie weselnej 
(Mt 22, 1–14) papież mówi o zaślubinach, o ślubie, który za-
początkowuje prawdziwą komunię, wspólnotę całego życia 
pomiędzy małżonkami, tak jak tego pragnie Bóg. Franciszek 
wyjaśnia dalej:

Tym jest życie chrześcijańskie – historią miłości z Bo giem, 
w której Pan bezinteresownie podejmuje inicjatywę (…) 
nikt nie jest uprzywilejowany względem innych, ale każdy 
jest uprzywilejowany względem Boga. Z tej bezinteresow-
nej, czułej, uprzywilejowanej miłości rodzi się i stale odna-
wia życie chrześcijańskie. (…) Mówimy Bogu: „Kocham Cię, 
Panie, Ty jesteś moim życiem”. Bo jeśli zatraca się miłość, 
życie chrześcijańskie staje się bezowocne, staje się ciałem 
bez duszy, nieznośnym moralizatorstwem, zbiorem zasad 
i przepisów, które trzeba ze sobą pogodzić nie wiadomo 
dlaczego. Natomiast Bóg życia oczekuje odpowiedzi ży-
ciem, Pan miłości oczekuje odpowiedzi miłością4.

W kontekście „płodnego przymierza mężczyzny i kobie-
ty” papież Franciszek mówi wprost, że zarówno życie indy-
widualne, jak i społeczne wymaga rehabilitacji etosu współ-
czucia bądź czułości narodzenia i odradzania ludzi z ich od-
miennościami.

Chodzi przede wszystkim o przywrócenie wrażliwości 
na różne fazy życia, w szczególności dzieci i osób starszych. 

4 Franciszek, Homilia podczas mszy św. kanonizacyjnej męczenników 
brazylijskich (15.10.2017), „L’Osservatore Romano” 2017, nr 11, s. 21.
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To wszystko, co w nich jest delikatne i kruche, bezowocne 
i podatne na zniszczenie, nie jest sprawą, która winna do-
tyczyć wyłącznie medycyny i zdrowia. W grę wchodzą cząst-
ki duszy i ludzkiej wrażliwości, które chcą być wysłuchane 
i uznane, strzeżone i doceniane przez pojedynczych ludzi, 
jak i przez wspólnotę. Społeczeństwo, w którym to wszyst-
ko może być jedynie kupowane i sprzedawane, biurokra-
tycznie regulowane i technicznie udostępnione, jest społe-
czeństwem, które już utraciło sens5.

Narodzenie Jezusa w Betlejem znakiem uniżenia, 
bliskości i czułości Boga

Zstąpienie na ziemię Boga w ludzkiej postaci, narodze-
nie Jezusa, papież interpretuje jako Bożą troskę o nas. W na-
wiązaniu do słów: „A to będzie znakiem dla was: znajdziecie 
niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2, 12), 
papież wyjaśnia:

Znakiem jest właśnie pokora Boga doprowadzona do skraj-
ności; jest miłość, z jaką w tę noc przyjął On naszą słabość, 
nasze cierpienie, nasze lęki, nasze pragnienia, nasze ogra-
niczenia. Orędziem, którego wszyscy oczekiwali, którego 
wszyscy pragnęli w głębi swojej duszy, było nie co innego, 
tylko czułość Boga – Boga, który patrzy na nas oczyma peł-
nymi miłości, który akceptuje naszą nędzę, Boga zakocha-
nego w naszej małości.

5 Franciszek, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarne-
go Papieskiej Akademii „Pro Vita” (5.10.2017), „L’Osservatore Romano” 
2017, nr 11, s. 11–12.
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W tę świętą noc, gdy kontemplujemy dopiero co naro-
dzone i położone w żłobie Dzieciątko Jezus, jesteśmy za-
chęcani do refleksji. Jak przyjmujemy czułość Boga? Czy 
pozwalam, aby On do mnie dotarł, objął mnie, czy też nie 
dopuszczam, aby się zbliżył? „Ależ ja szukam Pana” – mogli-
byśmy odrzec. Jednak najważniejszą rzeczą nie jest szuka-
nie Go, ale pozwolenie, aby On mnie szukał, znalazł i czule 
przytulił. Samą swoją obecnością Dzieciątko stawia nam py-
tanie: Czy pozwalam Bogu, aby mnie kochał?

I jeszcze jedno: Czy mamy odwagę z czułością otwierać 
się na trudne sytuacje i problemy ludzi, którzy są przy nas, 
czy raczej wolimy rozwiązania bezosobowe (…) pozbawio-
ne ciepła Ewangelii? Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje 
czułości! Cierpliwości Boga, bliskości Boga, czułości Boga… 
Panie, pomóż mi być takim jak Ty! Obdarz mnie czułością 
w najtrudniejszych okolicznościach życia. Daj mi łaskę bycia 
blisko w każdej potrzebie, łagodności w każdym konflikcie6.

W powyższym fragmencie słowo czułość, obok: łaska, bli-
skość, cierpliwość, powtarza się aż sześć razy. Zewnętrznym 
znakiem czułości i obecności Boga staje się nowonarodzo-
ne Boże Dziecię, a jego przedłużeniem jest życie każdego 
ochrzczonego człowieka.

W innej homilii, w czasie pasterki w bazylice św. Piotra, 
papież niejako dopełnił obraz czułości Boga, przypominając, 
że ta sama czułość ma także „smak nadziei”.

Boże Narodzenie – mówił – ma przede wszystkim smak 
nadziei, ponieważ pomimo naszych ciemności, jaśnieje świa-
tło Boga. Jego łagodne światło nie budzi lęku; Bóg rozmiło-

6 Franciszek, Homilia w czasie pasterki w bazylice św. Piotra 
(24.12.2014), „L’Osservatore Romano” 2015, nr 1, s. 12–13.
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wany w nas przyciąga nas swoją czułością, rodząc się ubogi 
i kruchy pośród nas, jako jeden z nas. Rodzi się w Betlejem, 
co oznacza Dom chleba. (…) Istnieje zatem bezpośrednia nić 
łącząca żłóbek i krzyż, gdzie Jezus będzie Chlebem łama-
nym7.

Ojciec i matka – znakiem czułości i bliskości Boga

Już autor Księgi Powtórzonego Prawa pytał: „Bo któryż 
naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ile-
kroć Go wzywamy?” (Pwt 4, 7). Oczywiście nie ma takiego 
ludu, bo nigdzie nie ma Boga tak bliskiego, jak Bóg Izraela. 
On wybrał Izraela, wyprowadził go z niewoli, ocalił i przy-
brał za swojego syna. Jest dla niego jak ojciec i matka rów-
nocześnie. Ojciec i matka to bez wątpienia także najbliższy 
i najdroższy znak bliskości i czułości.

Księgi Starego Testamentu, zwłaszcza proroka Izajasza, 
często sięgają do tego obrazu, by przybliżyć Boga człowie-
kowi, a człowieka Bogu. Szczególnie wymowny jest tekst 
proroka Izajasza, który pyta: „Czy może niewiasta [matka] 
zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego 
łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o to-
bie” (Iz 49,15). „Jakże to piękne! – Bóg nigdy o nas nie zapo-
mina, o żadnym z nas, pamięta każdego z nas z imienia i na-
zwiska. Kocha nas i nie zapomina” – wyjaśnia Franciszek8.

W odniesieniu do innego tekstu: Iz 41, 13–20, papież 
dodaje:

7 Franciszek, Homilia w czasie pasterki w bazylice św. Piotra, s. 8.
8 Franciszek, Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański, „L’Osserva-

tore Romano” 2014, nr 3–4, s. 53.
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Istotnie, tak wielka jest bliskość Boga, że jawi się On tutaj 
niczym mama, jak mama, która rozmawia ze swoim dziec-
kiem – kiedy mama śpiewa swojemu dziecku kołysankę 
i naśladuje głos dziecka, i staje się mała jak dziecko, i mówi 
tonem dziecka, tak, iż staje się śmieszna dla kogoś, kto 
nie rozumiałby, co jest w tym wielkiego: Nie bój się, robacz-
ku Jakubie. Ileż razy mama mówi takie rzeczy do dziecka 
pieszcząc je, (…) a także Bóg postępuje w ten sposób. To 
jest czułość Boga, który jest tak blisko nas, że wyraża się 
przez tę czułość, czułość mamy. I tak jest również w sytu-
acji, kiedy dziecko nie chce mamy, oddala się, płacze (…) 
i Jezus, kiedy widział Jerozolimę, zapłakał, bowiem lud się 
oddalił. Ale Bóg jawi się z tą postawą mamy: z bliskością. 
I to jest łaska Boża9.

Nawiązując do znanego obrazu Rembrandta pt. Powrót 
syna marnotrawnego, papież wyjaśnia:

Ręce miłosiernego ojca (na tym obrazie) nie są identycz-
ne. Jedna dłoń, lewa, jest męska. Druga jest bardziej ko-
bieca. Miłosierdzie jak również współczucie, owo głębo-
kie wzruszenie, jakie odczuwa Jezus w różnych miejscach 
Ewangelii, ma cechy zarówno ojcowskie, jak i matczyne. 
Miłosierdzie jest głęboką miłością matki, która wzrusza się 
w obliczu słabości swojego stworzenia i bierze je w ramio-
na, a w swoim aspekcie typowo męskim jest mocną wierno-
ścią ojca, który zawsze podtrzymuje, przebacza i sprowa-
dza na drogę swoje dzieci.

Trudno o piękniejszy i bardziej wymowny obraz: wzru-
szenie i czułość matki oraz znak wierności i przebaczenia 
ze strony ojca. Ponieważ papież mówi o tym obrazie w kon-

9 Franciszek, Homilia w Domu św. Marty (11.12.2014), depesza KAI 
(dostęp: 13.11.2017).
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tekście przebaczenia i sakramentu pojednania, odwołuje się 
jednocześnie do Matki Bożej, mówiąc:

Patrząc na Maryję, naszą Matkę, pamiętajmy zawsze o tym: 
jedyną siłą zdolną podbić serce osób jest czułość Boga. 
Tym, co urzeka i pociąga, 
tym, co nagina i zwycięża, 
tym, co otwiera i uwalnia z kajdan, 
tym, co wyzwala, 
nie jest siła narzędzi czy surowość prawa, 
ale wszechmocna słabość miłości Bożej, nieodparta siła 
Jego łagodności 
i nieodwołalna obietnica Jego miłosierdzia10.

Najpełniejszym wzorem, obrazem tkliwości i czułości 
Boga jest Maryja, Matka Jezusa. Na rozpoczęcie Nowego 
Roku, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, papież 
Franciszek powiedział w homilii:

Maryja dała nam matczyne ciepło, które nas otacza po-
śród trudności; matczyne ciepło sprawiające, że nic i nikt 
nie stłumi w łonie Kościoła czułości rozpoczętej przez Jej 
Syna. Tam, gdzie jest matka, tam jest czułość. A Maryja 
przez swoje macierzyństwo ukazuje nam, że pokora i czu-
łość to nie są cnoty słabych, ale silnych. Uczy nas, że nie 
trzeba źle traktować innych, aby czuć się ważnymi. (…)
 Wspomnienie dobroci Boga w matczynym obliczu Maryi 
i w matczynym obliczu Kościoła, w twarzach naszych ma-
tek, chroni nas przed wyniszczającą chorobą sieroctwa du-
chowego, jakiego doznaje dusza, gdy czuje się pozbawiona 
matki i gdy brakuje jej czułości Boga. Tego sieroctwa, któ-
rego doświadczamy gdy gaśnie w nas poczucie przynależ-

10 Franciszek, Przedmowa do książki o. Luisa Dri Capa Nie bój się 
przebaczać, „L’Osservatore Romano” 2016, nr 11, s. 39.
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ności do rodziny, do narodu, do ziemi, do naszego Boga. 
Tego sieroctwa, które znajduje miejsce w narcystycznym 
sercu, umiejącym patrzeć tylko na siebie i na swoje intere-
sy i które narasta, gdy zapominamy, że życie było darem, 
że otrzymaliśmy je od innych, i że jesteśmy zachęcani, by je 
dzielić z innymi w tym wspólnym domu11.

Prorok Izajasz, obok matki, posługuje się także niejed-
nokrotnie obrazem ojca jako równie wymownym znakiem 
Bożego miłosierdzia, bliskości i skutecznej pomocy Boga. 
Przytoczony wyżej fragment proroka Izajasza: „«Nie lękaj 
się, przychodzę ci z pomocą». Nie bój się, robaczku Jakubie, 
nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – wyrocznia Pana – 
odkupicielem twoim – święty Izraela” (Iz 41, 13–14), papież 
komentuje:

nie tyle chodzi o to, co Pan mówi, ile jak Pan mówi. On 
przemawia tak, jak robią to rodzice wobec dzieci (…) gdy 
dziecko ma jakiś zły sen, budzi się i płacze, wówczas tata 
idzie do niego i mówi: nie bój się, ja jestem tutaj. Tak też 
mówi do nas Pan: Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku 
Izraelu. Podobnie jak ojciec i matka zniżają się do dzieci, 
„sami stają się mali, posługują się językiem i używają ge-
stów dziecięcych”, tak również zbliża i zniża się Pan, bo taki 
jest język miłości ojca i matki. Słyszy to, co On nam mówi, 
ale widzimy też jak mówi i powinniśmy zrobić to, co robi 
Pan, to, co i jak nam mówi, z miłością, czułością, z tym uni-
żeniem się ku braciom12.

11 Franciszek, Homilia podczas mszy św. z okazji Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi (1.01.2017), „L’Osservatore Romano” 2017, nr 1, 
s. 13–14.

12 Franciszek, Homilia w Domu św. Marty (12.12.2013), depesza KAI 
(dostęp: 12.11.2017).
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Czułość, bliskość, miłosierdzie, zniżenie się – żadne 
z tych wyrażeń nie wyczerpuje w pełni opisu postawy Boga 
względem nas. Wszystkie one łącznie znajdują swoje pełne 
odzwierciedlenie w postawie Jezusa Chrystusa – Boga, któ-
ry stał się człowiekiem, „promiennym obliczem Bożego mi-
łosierdzia”13.

Czułość i miłosierdzie Boga Ojca okazane  
w przebaczeniu

Dobroć, łaskawość i miłosierdzie są częstym przedmio-
tem uwielbienia w Psalmach: „Pan jest łagodny i miłosier-
ny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla 
wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzie-
ła” (Ps 145, 8–9).

Miłosierdzie ma wieloraki kształt i obejmuje wszystkie 
dzieła, ludzi, którzy wierzą, modlą się i proszą, ale najpeł-
niej objawia się w przebaczeniu. Izrael w sposób stopnio-
wy dochodził do poznania tej prawdy. Wymownym świa-
dectwem zachwytu nad Bożym miłosierdziem jest woła-
nie z Księgi Syracha: „Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana 
i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają” (Syr 
17, 29). Jednak pełnia Bożego miłosierdzia objawia się do-
piero w Jezusie Chrystusie.

To właśnie miłosierdzie na nasze czasy ogłasza w pierw-
szych słowach bulli Misericordiae vultus papież Franciszek: 
„Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje 
się, że ta tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym 

13 Franciszek, list apost. Misericordia et misera, 22.
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słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osią-
gnęło swoją pełnię w Jezusie Chrystusie”14.

Ewangelia zaświadcza, że Jezus wielokrotnie przebaczał 
grzechy (por. Łk 5, 23–24; Łk 7, 47–48). Najpełniej jednak 
łaskawość i miłosierdzie Boga znalazły opis w spotkaniu 
Jezusa z jawnogrzesznicą (J 8, 1–11) oraz w przypowieści 
o miłosiernym Ojcu, nazywanej powszechnie przypowieścią 
o synu marnotrawnym (Łk 15, 11–32).

Papież, komentując spotkanie z jawnogrzesznicą na 
dziedzińcu świątynnym, podkreśla:

jak bardzo tajemnica miłosierdzia Jezusa wykracza poza 
Prawo: Jezus nie mówi kobiecie, że cudzołóstwo to nie 
grzech, ale też nie potępia w imię Prawa (…) broni czło-
wieka jako grzesznika przed wrogami, przed potępieniem 
i niesprawiedliwym wyrokiem. Jezus daje znacznie wię-
cej niż przebaczenie. Co takiego? Właśnie miłosierdzie. 
Pyta kobietę: Nikt cię nie potępił? (J 8, 10) Gdzie oni są? 
Zostaliśmy sami – ty i ja. Ty wobec Boga. Nie ma oskarżeń, 
zarzutów, jesteś ty i Bóg! Nikt cię nie potępił? Kobieta odpo-
wiedziała: Nikt, Panie – uznając tym samym swój grzech. 
Nie powiedziała, że oskarżenia były fałszywe ani że nie do-
puściła się cudzołóstwa. Wtedy Jezus rzekł do niej: I ja cie-
bie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz! (J 8, 11), 
abyś nie musiała nigdy więcej przeżywać takich chwil, abyś 
nie musiała odczuwać tak wielkiego wstydu, abyś nie ob-
rażała Boga, abyś nie plamiła dłużej relacji między Bogiem 
a Jego ludem.

Myśl tę papież dopełnia słowami i pięknym obrazem: 
„Miłosierdzie Pana sprawia, że grzech zostaje zepchnięty na 

14 Franciszek, bulla Misericordiae vultus, 1.
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bok, bo miłosierdzie jest jak niebo. Kiedy patrzymy w nie-
bo, widzimy wiele gwiazd, lecz kiedy wschodzi słońce, rano 
i jest już dużo światła, gwiazd nie widać. I tak jest z miło-
sierdziem! Bóg to wielkie światło miłości i czułości”15.

W swoim liście apostolskim Misericordia et misera na za-
kończenie Roku Miłosierdzia papież nazywa ewangeliczny 
opis spotkania z kobietą na dziedzińcu świątynnym „ikoną 
tego wszystkiego, co celebrowaliśmy w Roku Miłosierdzia, 
które nadal chce być celebrowane i przeżywane w naszych 
wspólnotach. (…) Wszystko objawia się w miłosierdziu; 
wszystko się rozstrzyga w miłosiernej miłości Ojca”16.

Opowiadanie o powrocie syna marnotrawnego do domu 
swojego ojca jest bardzo rozbudowane i ma wiele różnych 
wątków. Za papieżem Franciszkiem pragnę jednak przypo-
mnieć jego ciekawą i oryginalną interpretację o przebacze-
niu jako znaku czułości i miłości Ojca. Pomimo niewierno-
ści i oddalenia młodszego syna ojciec tęsknił za nim, a kiedy 
go dostrzegł, „wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję 
i ucałował go” (Łk 15, 20).

Syn miał już przygotowane słowa powitania, ale ojciec 
nie pozwolił mu mówić: obejmując go, zatkał mu usta – mó-
wił papież. – Czeka i tęskni za nami, kiedy jesteśmy daleko 
od Niego. Nigdy nie jest zmęczony… Taki jest nasz Ojciec, 
Bóg, który na nas czeka, czeka zawsze. „Ależ ja mam tak 
wiele grzechów na sumieniu. (…) Nie wiem, czy On się ucie-
szy”. Spróbuj, jeśli chcesz doświadczyć ojcowskiej czułości, 
idź do Niego i spróbuj. A potem mi powiesz, jak było. Bóg, 

15 Franciszek, Homilia w Domu św. Marty (7.04.2014), [w:] Franci-
szek, Bóg szuka nas na marginesie. Słowa z Domu Świętej Marty, przeł. 
A.T. Kowalewska, Kraków 2017, s. 80–81.

16 Franciszek, list apost. Misericordia et misera, 1.
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który na nas czeka, to również Bóg, który przebacza. To Bóg 
miłosierdzia. Nigdy nie jest zmęczony przebaczaniem17.

Małość chrześcijanina –  
znakiem czułości i miłosierdzia Boga

Jezus wzywa wszystkich swoich uczniów: „Uczcie się 
ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny [łagodny] sercem” 
(Mt 11, 29).

Jezus w swoich słowach i gestach jest wcieleniem mi-
łosierdzia. On z kolei nauczał swoich uczniów: bądźcie mi-
łosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36). Jest to za-
danie dla sumienia i postępowania każdego chrześcijanina. 
Nie wystarczy bowiem doświadczyć miłosierdzia Boga we 
własnym życiu; trzeba, aby każdy ktokolwiek go dozna, stał 
się także jego znakiem i narzędziem dla innych. Miłosierdzie 
ponadto nie ogranicza się do szczególnych momentów na-
szego życia, ale obejmuje całą naszą codzienną egzystencję.

Jak zatem możemy być świadkami miłosierdzia?

– pyta papież i wskazuje na uczynki miłosierne względem 
duszy i względem ciała. Inspiracją ku temu jest jednak 
Kazanie na Górze, a szczególnie osiem błogosławieństw, 
które Franciszek nazywa „testamentem Jezusa spisanym 
przez Ewangelistę (Mateusza celnika), który sam doświad-
czył bezpośrednio działania Bożego miłosierdzia”18.

17 Franciszek, Homilia w Domu św. Marty (31.03.2014), [w:] Franci-
szek, Bóg szuka nas na marginesie…, dz. cyt., s. 62–63.

18 Franciszek, audiencja generalna Rewolucyjne uczynki miłosierdzia 
(12.10.2016), „L’Osservatore Romano” 2016, nr 11, s. 45.
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Podążając śladem papieża Franciszka, zacieśniam 
swoje rozważania do błogosławieństwa: „błogosławieni 
cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5, 5). 
Błogosławieństwa z Kazania na Górze to droga świętych, 
którzy są naprawdę jedynie szczęśliwi (błogosławieni), 
i droga do świętości. „Oni (święci) odkryli tajemnicę praw-
dziwego szczęścia, które kryje się w głębi duszy i ma swo-
je źródło w miłości Boga. (…) Wszyscy oni są zwiastunami 
miłosierdzia i czułości Boga i otrzymają od Niego zasłużoną 
nagrodę”19.

Błogosławieństwa są zatem znakiem prawdziwej toż-
samości chrześcijanina, a życie według nich uwiarygodnia, 
że ktoś jest prawdziwym uczniem Chrystusa. Jako ucznio-
wie jesteśmy powołani, by być błogosławionymi, mierząc 
się z cierpieniami i troskami naszych czasów, w miłości 
Chrystusa.

Jezus „wysławia Ojca, Pana nieba i ziemi za to, że zakrył 
te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je malucz-
kim [gr. nepiois – małym dzieciom]” (Mt 11, 25). W nawiąza-
niu do tych słów papież mówi:

Miłość Boga można pojąć tylko w wymiarze odwrotnie pro-
porcjonalnym do jej ogromu w małości serca. (…) Tak więc 
Bóg poszukuje w człowieku relacji dziecka z ojcem. Dziecko 
to Bóg głaszcze z miłością i mówi: jestem z tobą. On prze-
kazuje nam tę tkliwość Bożej miłości, dając siłę, abyśmy 
i byli zdolni do okazywania czułości. Jeśli jednak sami czu-
jemy się silni, nigdy nie doświadczymy pełnej tkliwości, 

19 Franciszek, Homilia na stadionie w Malmö (1.11.2016), „L’Osserva-
tore Romano” 2016, nr 11, s. 13–14.
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piękna Bożej pieszczoty. (…) Nie lękaj się, jestem z tobą 
i wezmę cię za rękę. (…)
 On jednak pierwszy nas umiłował, jest zatem pierwszy 
przed nami. On na nas czeka. (…) Kiedy przychodzimy, On 
jest. Kiedy Go szukamy, On szukał nas już wcześniej. Jest 
zawsze przed nami. Czeka na nas, by przyjąć nas w swym 
sercu i otoczyć miłością. (…) Potrzebuje jednak naszej mi-
łości, naszego uniżenia. I potrzebuje naszego zachwytu, 
kiedy szukając Go, odkrywamy, jak na nas czeka20.

W nawiązaniu do słów psalmu 145: „Pan jest łagodny 
i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. | Pan jest 
dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie 
Jego dzieła” (Ps 145, 8–9), papież wyjaśnia: „My jesteśmy 
mali. On dał nam wszystko. Prosi jedynie o nasze biedy, ma-
łości, o nasze grzechy, po to, by nas objąć, obdarzyć czuło-
ścią”21.

Jezus wcielonym miłosierdziem Boga,  
który wskrzesza umarłych

W Ewangelii św. Jana czytamy: „jak Ojciec wskrzesza 
umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których 
chce” (J 5, 21). Ewangelie dostarczają liczne dowody tej bo-
skiej władzy Jezusa już za Jego życia. W pełni objawiła się 
ona dopiero w zmartwychwstaniu Chrystusa wskrzeszone-

20 Franciszek, Homilia w Domu św. Marty (27.06.2014), [w:] Franci-
szek, Bóg szuka nas na marginesie…, dz. cyt., s. 178–179.

21 Franciszek, Homilia w Domu św. Marty (10.12.2015), https://sys-
tem.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=515523&_
tw_DepeszeKlientaTable_0__search_plainfulltext=papie%C5%BC+Fran-
ciszek (dostęp: 14.11.2017).
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go „mocą nieśmiertelnego Ducha”, podobnie jak wszystkich, 
których wskrzesił Jezus (por. Rz 8, 11). Z konieczności, śla-
dem papieża, przywołam tutaj jedynie dwa wskrzeszenia: 
przywołane już wcześniej wskrzeszenie syna ubogiej wdo-
wy z Nain (Łk 7, 11–17) oraz przyjaciela Jezusa, Łazarza 
(J 11, 1–44).

W drodze na cmentarz Pan zatrzymał kondukt żałobny, 
„przystąpił, dotknął mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: 
młodzieńcze, tobie mówię wstań. Zmarły usiadł i zaczął 
mówić i oddał go matce” (Łk 7, 14–15). Komentując to wy-
darzenie, papież mówił: „Jezus nie jest czarodziejem. Jest 
wcieloną czułością Boga, w Nim działa niezmierzone współ-
czucie Ojca”. W swoim komentarzu papież nie zatrzymuje 
się jednak na tym jednostkowym wydarzeniu, ale przypo-
mina również:

Swego rodzaju zmartwychwstaniem jest zmartwych-
wstanie apostoła Pawła, kiedy z nieprzyjaciela i okrutnego 
prześladowcy, chrześcijanin przemienił się w świadka i he-
rolda Ewangelii (por. Ga 1, 13–17). Ta radykalna przemiana 
nie była jego dziełem, ale darem miłosierdzia Boga, który go 
wybrał i powołał łaską swoją i zechciał objawić w nim swego 
Syna, aby głosił Go poganom. Paweł mówi, że spodobało się 
Bogu Ojcu objawić Syna nie tylko jemu, ale w nim, to znaczy 
jakby wyciskając na jego osobie, w jego ciele śmierć i zmar-
twychwstanie Chrystusa. W ten sposób apostoł będzie nie 
tylko głosicielem, ale przede wszystkim świadkiem.

Również w przypadku grzeszników, każdego jedne-
go, Jezus nieustannie sprawia, że jaśnieje zwycięstwo ła-
ski, która daje życie. A dzisiaj i każdego dnia mówi Matce 
Kościołowi: daj mi swoje dzieci, którymi jesteśmy my wszy-
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scy. Bierze na siebie nasze grzechy, gładzi je i zwraca nas, 
żywych Kościołowi22.

Wskrzeszenia Jezusa dokonane za Jego życia były za-
powiedzią czegoś jeszcze większego: zwycięstwa życia nad 
śmiercią, które mocą nieśmiertelnego Ducha Bożego dopeł-
niło się w zmartwychwstaniu Jezusa. Tę prawdę, że wskrze-
szenie nie kończy się na fizycznym przywróceniu do życia, 
ale zapowiada także przyszłe zmartwychwstanie, można 
również dostrzec w opisie wskrzeszenia Łazarza.

Na wiadomość o śmierci Łazarza Jezus odpowiedział 
w sposób zaskakujący: „Łazarz, przyjaciel nasz zasnął, 
lecz idę go obudzić” (J 11, 11), na co uczniowie powiadają: 
„Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje”, a ewangelista wyja-
śnia: „Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, 
że mówi o zwyczajnym śnie” (J 11, 12–13). Jezus nie uda-
wał, patrzył na śmierć w perspektywie wieczności. Szanując 
jednak odczucia uczniów, przyznał otwarcie: „umarł” 
(J 11, 14). Kiedy zaś zobaczył smutek i łzy „Marii, która 
przyszła do grobu, aby tam płakać” (J 11, 31), oraz Żydów, 
„którzy wraz z nią płakali, wzruszył się głęboko w duchu, 
rozrzewnił i również zapłakał” (J 11, 33–35). Zwrócił się do 
Boga ze słowami modlitwy: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie 
wysłuchał” (J 11, 41), „i to powiedziawszy, zawołał dono-
śnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz” (J 11, 43).

To wydarzenie papież Franciszek opatruje następują-
cym komentarzem:

Jezus oświecił tajemnicę naszej śmierci. Swoją postawą 
pozwala nam, byśmy czuli się smutni, gdy odchodzi droga 

22 Franciszek, Homilia z okazji kanonizacji o. Stanisława Papczyń-
skiego (5.06.2016), „L’Osservatore Romano” 2016, nr 6, s. 9–10.



nam osoba. On wzruszył się głęboko przed grobem Łazarza 
i zapłakał. Czujemy, że w tej swojej postawie Jezus jest nam 
bardzo bliski, że jest naszym bratem. On opłakiwał swojego 
przyjaciela, Łazarza.

Wówczas Jezus modli się do Ojca, źródła życia i nakazu-
je Łazarzowi wyjść z grobu. I tak się dzieje. Nadzieja chrze-
ścijańska czerpie z takiej postawy, jaką Jezus podejmuje wo-
bec ludzkiej śmierci: jeśli jest ona obecna w stworzeniu, to 
jednak stanowi szramę (skazę), która oszpeca Boży zamysł 
miłości, i Zbawiciel chce nas z niej wyleczyć23.

Wiarę wyrażoną przez siostrę Łazarza, Martę: „wiem, że 
[Łazarz] zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu 
ostatecznym” (J 11, 23), Chrystus dopełnia uroczystą for-
mułą samoobjawienia: „Ja jestem zmartwychwstaniem i ży-
ciem, kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. Każdy, 
kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 24–
26). Ta wiara jest ostatecznym i pełnym światłem, które po-
twierdza podwójną prawdę, że śmierć człowieka w świetle 
pełni „światłości świata”, którą jest Chrystus (por. J 8, 12), 
jest rodzajem snu i oczekiwaniem na ostateczne spotkanie 
ze zmartwychwstałym Panem. Natomiast pytanie Jezusa: 
„Wierzysz w to?” (J 11, 26), które stawia w tym kontekście, 
pozostaje na zawsze niespokojnym zagadnieniem, które do-
maga się odpowiedzi od każdego z nas, Jego uczniów.

23 Franciszek, Audiencja generalna (18.10.2017), „L’Osservatore Ro-
mano” 2017, nr 11, s. 35.
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