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Miłosierne spojrzenie na brata 

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni (Łk 6, 37) 

 

 

„Patrzeć na inną osobę nie tylko jedynie mymi oczyma i poprzez moje uczucia, ale również 

z perspektywy Jezusa Chrystusa. Jego przyjaciel jest moim przyjacielem. Przenikając to, 

co zewnętrzne w drugim człowieku, dostrzegam jego głębokie wewnętrzne oczekiwanie 

na gest miłości”(Benedykt XVI, Deus caritas est, 18). 

 

Ponieważ w obliczu każdego brata, szczególnie najmniejszego, najsłabszego, bezbronnego 

i potrzebującego obecny jest wizerunek samego Boga. Gdy spotykamy jednego z naszych 

braci, musimy zastanowić się, czy jesteśmy w stanie rozpoznać w nim oblicze Boga: czy 

jesteśmy do tego zdolni?” (Anioł Pański,26.10.2014).  

 

W celu uniknięcia wydawania pochopnego sądu każdy powinien zatroszczyć się, by - w takiej 

mierze, w jakiej to możliwe - interpretować w pozytywnym sensie myśli, słowa i czyny 

swego bliźniego (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2478) 

 

 

Próbujemy dotrzeć do wszystkich, niesiemy im świadectwo miłosierdzia, którego sami 

wcześniej doświadczyliśmy. Nie można jednak ulegać pokusie czucia się sprawiedliwymi czy 

doskonałymi. O ile żywsza staje się w nas świadomość naszej nędzy i naszego grzechu, o ile 

mocniej doświadczamy w sobie miłości i nieskończonego miłosierdzia Boga, o tyle lepiej 
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potrafimy stawać wobec tak wielu "zranionych", których spotykamy na naszej drodze, 

ze spojrzeniem pełnym życzliwości i miłosierdzia. Unikamy więc zachowania kogoś, kto 

osądza i potępia innych, patrząc na nich z góry, ze swego bezpiecznego miejsca, szukając 

drzazg w oku bliźniego, a nie zdając sobie sprawy z belki, którą ma we własnym. Pamiętajmy 

zawsze, że nasz Bóg przygotowuje większą ucztę dla jednego grzesznika, który wraca 

do owczarni, niż dla 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Czasem 

zaskakiwała mnie myśl, że niektórym bardzo surowym osobom dobrze zrobiłoby 

poślizgnięcie, ponieważ w ten sposób, uznawszy siebie za grzeszników, spotkaliby Jezusa. 

Przychodzą mi znów na myśl słowa sługi Bożego Jana Pawła I, który powiedział: „Pan tak 

bardzo kocha pokorę, że czasem dopuszcza ciężkie grzechy. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy 

owe grzechy popełnili, żałując ich, mogą stać się pokorni. Myśl, że jest się półaniołem, 

nie przychodzi z taką łatwością, gdy wiemy, że mamy poważne wady" (wywiad z Papieżem 

Franciszkiem, Miłosierdzie to imię Boga).  

 

«Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; 

odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarą dobrą, 

natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką 

miarą, jaką wy mierzycie» (Łk 6, 37-38). Pan Jezus mówi przede wszystkim, aby nie sądzić 

i by nie potępiać. Jeśli nie chce się zostać osądzonym przez Boga, nie powinno się stawać 

sędzią swego brata. Ludzie bowiem z ich osądem zatrzymują się zwykle na tym, 

co zewnętrzne, podczas gdy Bóg patrzy na to, co w środku. Jakież zło czynią słowa, które są 

spowodowane uczuciami zazdrości i zawiści! Mówić źle o bracie, gdy jest nieobecny, jest 

równoznaczne przedstawieniu go w złym świetle, szkodzeniu jego reputacji i pozostawieniu 

go na łaskę i niełaskę plotek. Nie sądzić i nie potępiać znaczy również, pozytywnie rzecz 

ujmując, umieć dostrzec dobro, które jest w każdej osobie i nie pozwolić na to, aby cierpiała 

ona z powodu naszego częściowego osądzenia i naszej zarozumiałej znajomości wszystkiego. 

Ale to nie jest jeszcze wystarczające do wyrażenia miłosierdzia. Jezus wzywa również 

do przebaczenia i do dawania. Mamy być narzędziami miłosierdzia, ponieważ pierwsi 

otrzymaliśmy je od Boga. Mamy być szczodrzy dla wszystkich, wiedząc, że również Bóg 

wielkodusznie udziela nam swojej dobroci.  

Miłosierni jak Ojciec jest zatem „mottem” Roku Świętego. W miłosierdziu mamy dowód 

tego, jak Bóg kocha. On daje wszystko z siebie samego, zawsze, za darmo i nie prosząc o nic 

w zamian. Przychodzi nam z pomocą, kiedy go wzywamy. Piękne jest, że codzienna 

modlitwa Kościoła zaczyna się od słów: «Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, 

pośpiesz ku ratunkowi memu» (por. Ps 70[69], 2). Pomoc, której wzywamy, jest już 

pierwszym krokiem miłosierdzia Bożego, uczynionym w naszą stronę. On przychodzi, aby 

wybawić nas od słabości, w których żyjemy. Jego pomoc sprawia, że potrafimy dostrzec Jego 

obecność i odczuć Jego bliskość. Dzień za dniem, dotknięci przez Jego współczucie, możemy 

również i my być współczujący dla wszystkich (Bulla Misericordiae Vultus, 14). 


