
Bóg spogląda z nieba z miłosierdziem 

W oparciu o czytania 24 Niedzieli Zwykłej, rok C: Wj 32, 7-11. 13-14; Łk 15, 1-10. 

Nasza ludzka wyobraźnia często przedstawia sobie Pana Boga, jako Kogoś, kto przebywa „w 

górze”, gdzieś ponad szczytami, ponad chmurami. Stąd i nasze pobyty w górach tak 

pomagają w kontakcie z Nim. Jak opowiada dzisiejsze pierwsze czytanie, przywódca Narodu 

Wybranego, Mojżesz, także udał się na szczyt góry, na Synaj, by tam rozmawiać z Bogiem. 

Tam też otrzymał tablice z Dziesięciorgiem przykazań. Miał je zanieść do Ludu Wybranego, by 

stały się one regułą życia, przewodnikiem ludzkich dróg, zapewniając im pokój, bezpieczną 

egzystencję, sprawiedliwość. Zanim to jednak jeszcze nastąpiło, Mojżesz słyszy wezwanie od 

Boga: „Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej”. 

Odwrócili się ode Mnie, Boga prawdziwego, i uczynili sobie swoje własne bożki. Zapomnieli 

już, co dobrego dla nich uczyniłem. Jak wyprowadziłem ich z niewoli egipskiej, opiekowałem i 

strzegłem w drodze przez surową pustynię. Zejdź z góry i napomnij lud, bo rozpalił się mój 

gniew i chce ten lud wyniszczyć.  

Kiedy przeczytałem te słowa, pomyślałem o nas zebranych na tym szczycie. Jest nam tu 

dobrze, radośnie, pięknie. Czujemy się tak blisko Boga. Ale tam na dole, czy nie ma wielu 

takich, którzy choć dotąd obdarowani przez Boga, wierni, jednak sprzeniewierzają się Jemu? 

A może i ja, gdy znajduję się tam „na dole”, wśród tego zwykłego ludu, nie postępuję wbrew 

Bożej woli? Nie jestem Mu wierny, tworzę sobie bożków na swój użytek? Zstąp na dół w 

codzienność. Zweryfikuj prawdę o sobie. Czy żyjesz zgodnie z Dekalogiem danym na górze 

Synaj? Zejdź z góry, by może napomnieć swoich braci. Takie jest zadanie, które poleca ci Bóg. 

Nie możesz być obojętny na to, że zamieniają oni chwałę Boga Jedynego na bożki służące ich 

upodobaniu.  

Rozpala się gniew Boży na tak umiłowany, hołubiony, Wybrany Lud. Dzięki jednak żarliwej 

prośbie Mojżesza, dzięki mocnym, zdecydowanym działaniom, o których będą mówić dalsze 

rozdziały Księgi Wyjścia, Bóg powstrzymuje swój gniew. Jego miłosierdzie jest większe od 

słusznej kary. Trzeba jednak refleksji nad złem, gotowości do jego potępienia, chęci zmiany 

na dobre, nawrócenia. Ma to dotyczyć najpierw mnie samego. Ale i ja mogę pomóc innym w 

rozpoznaniu fałszywych zachowań, nie patrząc obojętnie na zło pleniące się wokół. 

Kiedy wczytujemy się w dzisiejszą Ewangelię, widzimy znów Boga przebaczającego, 

szukającego grzesznika. Jak by sobie wyobrazić obserwatora trzody owiec z wysokiego 

szczytu. Czy dostrzeże on tę jedną, mały biały punkt, oddaloną od stada, nad przepaścią, 

uwikłaną w śmiertelne niebezpieczeństwo? W jego świadomości może powstać przekonanie: 

cóż znaczy ta jedna? Niech ocaleje większość. Ale to nie jest logika Boga. Jego oczy, choć 

wydawałoby się dalekie, widzą każdego zagrożonego. Jego oczy są przenikliwe i pełne 

miłosnej troski. Bóg chce spieszyć z pomocą każdemu, a paradoksalnie szczególnie temu 

bardzo już oddalonemu od Niego, uwikłanemu w zło. Czeka, woła w każdej chwili. A na 

koniec raduje się wręcz tam „w górze” (jak mówi dzisiejsza Ewangelia z całym niebem) z 

jednego grzesznika nawracającego się. Miłosierdzie Jego jest bez granic.  

Zgromadzeni dziś na tej górze, rozważmy głębię Bożego Miłosierdzia. Jest ono o wiele 

rozleglejsze niż ten widok ze szczytu. Zejdźmy z tą refleksją, a raczej z jeszcze mocniejszym 



przekonaniem, w codzienność, w doliny. Bo tam trzeba jeszcze niejedno uleczyć - najpierw w 

sobie, ale potem i w innych. Możemy być i dla innych naszych braci i sióstr pośrednikami 

Bożego Miłosierdzia. 

Amen. 

 

Ks. Maciej Ostrowski 


