CO TO JEST MIŁOSIERDZIE?
Najpierw zastanówmy się nad reakcją na biedę w znaczeniu ubóstwa. Na biedę
można reagować w różny sposób. Można udawać, że biedy nie ma. O ludziach, którzy tak
reagują mówi Pismo: Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku.
(Prz 21,13) Ignorowanie biednych to nie jest miłosierdzie. Można ludzi biednych
traktować jako gorszych. Takie postępowanie nazywa św. Jakub przestępstwem (Jk 1,9)
a całą sytuację opisuje tak: Gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek
przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi
w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: «Usiądź
na zaszczytnym miejscu!», do ubogiego zaś powiecie: «Stań sobie tam albo usiądź
u podnóżka mojego!», to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami
przewrotnymi? (Jk 2,2-4) Poniżanie biednych to nie jest miłosierdzie. Można również
biednych oszukiwać i wykorzystywać. Wiele o tym piszą biblijni prorocy, a zwłaszcza
prorok Amos: Sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów;
W prochu ziemi depcą głowy biednych i ubogich kierują na bezdroża (Am 2,6-7)
Uciskanie ubogich to również nie jest miłosierdzie. Miłosierdzie wobec biedy ludzkiej
opisane jest m.in. w takich słowach: Zgodnie z przykazaniem przyjdź z pomocą biednemu
i stosownie do jego potrzeby nie odsyłaj go z pustymi rękami! (Syr 29,9) Błogosławiony,
czyj wzrok miłosierny, bo chlebem dzieli się z biednym. (Prz 22,9).
A teraz pomyślmy o reakcji na biedę w znaczeniu zła i grzechu. Również w tym
wymiarze, reakcje mogą być różne. Na zło można reagować jeszcze większym złem.
W Księdze Rodzaju, jeden z potomków Kaina mówi tak: Gotów jestem zabić człowieka
dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko – jeśli mi zrobi siniec! (Rdz 4,23) Taka postawa
nie jest miłosierdziem. Taka postawa jest zemstą. To widać u dzieci, które za uderzenie,
oddają często uderzeniem mocniejszym. To widać u dorosłych, kiedy za jedno zdanie
wypowiedziane w gniewie, ktoś jest w stanie wyrzucić z pracy albo nie odzywać się latami.
Na zło również można reagować takim samym złem. Stary Testament mówi o znanym
w całym starożytnym świecie prawie. Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany
w taki sposób, w jaki zawinił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób
ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony. (Kpł 24,19-20) Taka reakcja
na zło nie jest miłosierdziem. Czasami nazywana jest sprawiedliwością. Objawia się
niekiedy w tym, że nie rozmawiamy z tymi, co nie rozmawiają z nami i dokuczamy tym,
co nam dokuczają.
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