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Miłosierdzie Trójcy Świętej 

Dzień I 

Dotychczas rozważałeś oddzielnie miłosierdzie Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, 

jednak tajemnica jedności osób Trójcy Świętej wiąże się z ich wspólnym działaniem 

także w wymiarze miłosierdzia. Dlatego w tym tygodniu rozważań spróbujemy uchylić 

rąbka tajemnicy miłosierdzia Trójcy Świętej 

 Przeczytaj i rozważ: Ef 2, 1 - 10. 

Zwróć uwagę na słowa: "A Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą 

miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem                               

z Chrystusem przywróci do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni" (Ef 2, 4-5). 

Święty Paweł mówi o zbawczych dziełach Jezusa Chrystusa, których inicjatorem 

jest Bóg Ojciec. Autor listu ukazuje miłosierdzie jako motyw, a nawet źródło 

zbawczego działania Boga.  

Miłość ma zaktywizować miłosierdzie wobec człowieka, który przez swe występki 

nic nie miał na swoje usprawiedliwienie i nie zasługiwał na miłosierdzie. Niezwykła 

jest także skuteczność miłosierdzia Bożego, gdyż dzięki niemu człowiek, który umarł      

w wymiarze duchowym z powodu swego grzechu, zostaje niejako na nowo stworzony - 

przywrócony do życia. Jezus Chrystus jest Tym, który zrealizował zbawcze plany 

miłosierdzia Boga Ojca. W podobny sposób św. Paweł ukazuje te prawdy w Liście do 

Kolosan: Kol 2, 9 - 15. 

 

Pamiętaj, że grzech ciężki powoduje śmierć duchową człowieka. Jednak Bóg            

w swoim miłosierdziu ma moc przywrócić do życia każdego, kto z ufnością poprosi 

Go o to w imię Jezusa. Taki człowiek otrzymuje wtedy niejako drugie życie, tak 

jak bohaterowie gier komputerowych. Proś z ufnością o powrót do życia 

duchowego tych, którzy w jawny sposób żyją w grzechu śmiertelnym. 

 

 

 

 

 



Dzień II 

 Przeczytaj i rozważ: 1 Tm 1,1-2; 2 Tm 1,1-2. 

Prawdę o jedności Ojca i Syna w aspekcie miłosierdzia potwierdza św. Paweł we 

wstępach do dwóch Listów do Tymoteusza: "Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga 

Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana" (1 Tm 1,2; 2 Tm 1,2).  

Jak widzisz, w takim samym stopniu dawcą miłosierdzia jest Bóg Ojciec, jak i Jezus 

Chrystus - Jednorodzony Syn Ojca, co podkreśla św. Jan w swoim Drugim Liście: 

"Łaska, miłosierdzie i pokój Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca" (2 J 3). 

Nie tylko Bóg Ojciec i Jednorodzony Syn Boży uczestniczą w objawianiu Bożego 

miłosierdzia człowiekowi, ale także Duch Święty. 

W Liście do Tytusa św. Paweł wyraża tę prawdę w następujący sposób: 

"Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi,  nie ze 

względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego 

zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym,  którego 

wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego." (Tt 3, 4-6). 

Bóg Ojciec Miłosierdzia jest zatem autorem zbawienia człowieka, jednak dokonuje 

tego przez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. 

W minionym roku w czwartym tygodniu rozważań książki: Bóg mówi do 

człowieka: poznaj Mnie, podjęliśmy refleksję nad fragmentem z Księgi Rodzaju:             

Rdz 1, 26-27, gdzie odkryliśmy, że Bóg ma plan, aby uczynić człowieka na swój obraz                  

i podobieństwo, ale w raju dokonał się w pełni tylko pierwszy etap Bożego zamiaru: 

stworzenie człowieka na Jego obraz, czyli na obraz Jezusa Chrystusa. 

Przez rozwój miłości człowiek miał się natomiast upodobnić do Boga dzięki 

działaniu Ducha Świętego.  

Bóg Ojciec pragnie zatem zrealizować swój plan wobec człowieka, posługując się 

dwiema rękami:  

 Synem Bożym - swoim Słowem, i  

 Duchem Świętym - swoją Miłością. 

Jak zauważyłeś wcześniej, ta sama prawda objawia się także w tajemnicy Bożego 

miłosierdzia, kiedy to Bóg Ojciec odnawia człowieka przez dwie ręce miłosierdzia: 

Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. 



Uwielbiaj Boga za Jego miłosierdzie, które objawia się w działaniu całej Trójcy 

Świętej. Módl się często w ciągu dnia słowami: 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

 

 

Dzień III 

 

 Przeczytaj i rozważ: 1 P 1, 1-9. 

Święty Piotr ukazuje związek zmartwychwstania Chrystusa z miłosierdziem Boga 

Ojca: "Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa 

na nowo zrodził nas do żywej nadziei" (1 P 1, 3-4). 

Powyższy fragment mówi o tym, że z miłosierdzia Boga Ojca zrodziły się zbawcze 

plany dotyczące człowieka. Wykonawcą tych planów jest Jezus Chrystus, co ukazuje 

Jego zmartwychwstanie, które jest tu nazwane wielkim miłosierdziem, gdyż otwiera 

przed człowiekiem perspektywę życia w niebie.  

Święty Paweł w podobny sposób kreśli Boży plan wobec człowieka: Ef 1, 3-14. 

 

 

Bóg w swoim miłosierdziu nie tylko przywraca cię do życia w wymiarze 

duchowym, ale ma moc przywrócić twoje ciało do życia "niezniszczalnego                     

i niewiędnącego". Uwielbiaj Boga Ojca, bo przez powstanie z martwych Jezusa 

Chrystusa zrodził w tobie nadzieję życia wiecznego. 

 

 

Dzień IV 

 

 Przeczytaj i rozważ:   Jud 20 - 24. 

Ostatni akt miłosierdzia Trójjedynego Boga wyrazi się w powtórnym przyjściu 

Jezusa Chrystusa na ziemię. Dlatego św. Juda Apostoł w swym Liście wzywa braci do 

życia w łączności z wszystkimi osobami Trójce Świętej, a wtedy nie należy się 

spodziewać sądu, lecz miłosierdzia: 



"Wy zaś, umiłowani, budujcie samych siebie, na fundamencie waszej 

najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie 

samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które 

wiedzie ku życiu wiecznemu" (Jud 20-21). 

Do czujności w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa wzywa także św. 

Paweł: 1 Tes 5, 1-11. 

 

Z ufnością oczekuj powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię. 

Czekając na przyjście twego Pana, wzrastaj w wierze, módl się w Duchu Świętym                     

i zanurzaj się coraz bardziej w miłości Boga Ojca. 

 

Dzień V 

 

Bóg Ojciec pragnie, abyś upodobnił się do Niego w Jezusie Chrystusie mocą Duch 

Świętego. Ewangelista Mateusz wzywa cię do upodobnienia się do Boga w Jego 

doskonałości: Mt 5,48, natomiast św. Łukasz mówi o podobieństwie w Jego 

miłosierdziu: Łk  6,36, a św. Piotr: 1 P 1, 13-22 przypomina wezwanie samego Boga             

z Księgi Kapłańskiej: "Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty" (Kpł 11, 44). 

Kontekst rozważanego fragmentu z Listu św. Piotra, jak i z Księgi Kapłańskiej, 

wskazuje na rozumienie świętości jako sprawiedliwości. Święty Piotr po cytowanym 

wezwaniu mówi: "Jeżeli bowiem Ojcem nazwaliście tego, który bez względu na 

osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego 

pobytu na obczyźnie" (1 P 1, 17). 

Bóg jawi się tutaj jako Ojciec Sprawiedliwości, natomiast postępowanie człowieka 

drogą sprawiedliwości ma prowadzić go do prawdziwego miłosierdzia, dlatego Apostoł 

dalej mówi: "Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem 

zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem 

umiłujcie" (1 P 1, 22). 

Celem więc życia chrześcijanina ma być miłość, wyrażona w sprawiedliwych                    

i miłosiernych czynach. 

Niech wezwanie do świętości nieustannie inspiruje twoje myśli, słowa i czyny. 

Pamiętaj, drogą do świętości jest miłość, która wyraża się w sprawiedliwości                    

i miłosierdziu. 

 



 

Dzień VI 

 

W pierwszym Liście do Tymoteusza św. Paweł pisze o swoim doświadczeniu 

Bożego Miłosierdzia. 

 Przeczytaj i rozważ: 1 Tm 1, 12-17. 

Zwróć uwagę na słowa: "Dzięki składam Temu, (...) skoro przeznaczył do 

posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak 

miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze" (1 Tm 1, 12-13). 

Powyższy fragment jednoznacznie wskazuje, że miłosierdzie, jakiego doznał                

św. Paweł, dotyka jego wcześniejszej działalności wymierzonej przeciwko Kościołowi: 

Dz 8, 1-3. Nie obejmuje ono jednak tylko przeszłości Apostoła, ale także jego 

przyszłość. Zarówno bowiem jego nawrócenie, jak i posługa, jaką otrzymał, są 

wyrazem miłosierdzia Bożego. 

O swojej posłudze głoszenia prawdy o Chrystusie, jaką miał odtąd pełnić                      

św. Paweł, sam mówi w następujący sposób: "Dostąpiłem miłosierdzia po to, by we 

mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla 

tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego" (1 Tm 1, 15-16). 

Doświadczenie miłosierdzia Chrystusa we własnym życiu jest dla św. Pawła 

źródłem nauczania o Jego miłosierdziu, które ma za cel zbawienie grzeszników.  

Warunkiem dostąpienia miłosierdzia, zarówno dla św. Pawła, jak i dla tych, którym 

on będzie głosił prawdę o Chrystusie, jest wiara w Niego. Posługa apostoła nie będzie 

polegała tylko na przekazywaniu prawdy o miłosiernym Chrystusie słowem - on sam 

jako ten, który doznał miłosierdzia, będzie świadczył o nim swoją osobą. 

 

 

Bóg pragnie, abyś całego siebie, czyli ducha, duszę i ciało zanurzył w źródle 

Bożego miłosierdzia. Może się to dokonać, jeśli przez ufność zjednoczysz się                     

z Jezusem, który jako Jednorodzony Syn Boży nieustannie przebywa w łonie Ojca 

- źródle Jego miłosierdzia. Przez doświadczenie Bożego miłosierdzia będziesz mógł 

świadczyć o mocy miłosierdzia innym, tak skutecznie jak św. Paweł. 

 

 



Dzień VII 

 

Jak ważna jest postawa miłosierdzia w życiu wspólnoty, mówi św. Paweł w Liście 

do Kolosan. 

 Przeczytaj i rozważ: Kol 3, 5-17. 

Zwróć uwagę na słowa: "Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, 

cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem"                    

(Kol 3, 12-13). 

Powyższe słowa powinny być mottem każdej wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej                   

i religijnej. 

Nowy Testament mówi także o karze za brak miłosierdzia. Przykładem są słowa 

Jezusa skierowane do uczonych w Piśmie i faryzeuszy: Mt 23,23. Wymienione tu trzy 

wartości: sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność, zostały uwidocznione w tekstach, 

które objawiały tajemnicę Boga w Starym Testamencie. 

 

 

Doświadczając Bożego miłosierdzia zwłaszcza w wymiarze przebaczenia 

twoich grzechów, sam przebaczaj tym, którzy cię skrzywdzili.  

Wzrastaj w prawdziwej miłości, która zawsze zawiera w sobie sprawiedliwość, 

miłosierdzie i wierność. 

 

 

Podsumowanie 

Starając się uchylić rąbka tajemnicy miłosierdzia Trójcy Świętej, odkryłeś, że: 

 

1. Jednorodzony Syn Boży przez wcielenie, śmierć, zmartwychwstanie                                    

i wniebowstąpienie zrealizował zbawcze plany miłosierdzia Boga Ojca wobec 

człowieka. 

2. Bóg Ojciec jest autorem zbawienia człowieka, jednak dokonuje tego przez dwie 

miłosierne ręce: Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. 

3. Ostatni akt miłosierdzia Trójjedynego Boga wyrazi się w powtórnym przyjściu 

Jezusa Chrystusa na ziemię. 


