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Jezu, ufam Tobie – w obliczu
miłosierdzia
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W niedzielę wieczorem 22 lutego 1931 roku siostrze Faustynie objawił
się Pan Jezus. Tak opisała to wydarzenie w „Dzienniczku”:
„Wieczorem, kiedy byłam w celi – ujrzałam Pana Jezusa ubranego
w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa
wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi: «Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem:
Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz,
nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej
chwały»” (Dz. 47-48).
Obraz, według słów siostry Faustyny, namalował Eugeniusz Kazimirowski. Na ciemnym tle wyraźnie widać jasną postać Jezusa ubranego
w białą, związaną w pasie, szatę. Patrząc na obraz, mamy wrażenie, jakby Jezus szedł w naszą stronę. Na Jego dłoniach i stopach widoczne są
ślady ran po gwoździach. Pan Jezus mówił do św. Faustyny: „Spojrzenie Moje z tego obrazu jest takie jako
spojrzenie z krzyża” (Dz. 326). „Te dwa
promienie oznaczają krew i wodę: blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień
oznacza krew, która jest życiem dusz
(…). Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć
będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga” (Dz. 299).

Odkryć tajemnice
Napis „Jezu, ufam Tobie”
przypomina, że ten, kto bę
dzie prosił Zbawiciela o prze
baczenie grzechów, otrz yma
je i będzie zbawiony.

Obraz Jezusa Miłosiernego nawiązuje do wydarzenia opisanego
w Ewangelii św. Jana.
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Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko
jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
(J 19,33-34)

Serce Jezusa jest dla nas źródłem Jego miłosiernej miłości. Przypomina
o tym jedna z modlitw z liturgii uroczystości Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
„Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda, i tam wzięły początek
sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca
Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia”.
(Prefacja o Najświętszym Sercu Pana Jezusa)
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Woda oznacza chrzest, który uwalnia od
grzechu pierworodnego, czyni nas dziećmi
Bożymi i włącza nas do wspólnoty Kościoła. Są to łaski, o których przypomina blady
promień. Krew oznacza Eucharystię, która daje nam życie w bliskości Boga. Tego
sakramentu dotyczyły słowa o promieniu
czerwonym, będącym życiem dusz.

Czy wiesz, że...
„Krew i woda, które wyp łynę
ły
z przebitego boku ukrz yżowanego
Je
zusa, są zapowiedzią chrz tu i Euch
a
rystii, sakramentów nowego życi
a”.
(Katechizm Kościoła katolickiego,

1225)

Obraz Jezusa Miłosiernego jest znakiem
miłości. Przez spojrzenie, rany na dłoniach, Jezus przebity włócznią
stopach i sercu Zbawiciel przypomina
o swoim cierpieniu i śmierci na krzyżu za nas. On wziął na siebie grzechy
ludzi i przyjął prawdziwą ludzką śmierć. Miłość Jezusa może przemienić
serce grzesznego człowieka. Każdy może zaufać Jezusowi, prosząc o wybaczenie grzechów i dar życia wiecznego.
Pan Jezus przychodzi do nas ze swoim miłosierdziem i oczekuje, abyśmy to miłosierdzie okazywali innym. Bożą miłość i miłosierdzie możemy
przekazywać przez nasze czyny, słowa i modlitwę. Szczególnie mamy pamiętać o umierających oraz ludziach żyjących daleko od Boga.
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Módl się
Jezu, wierzę, że pragniesz mojego dobra. Wiem, że zawsze jesteś
przy mnie, wybaczasz grzechy, strzeżesz przed złem i pomagasz.
Okazujesz mi swoją miłość i miłosierdzie. Chcę też okazywać
miłosierdzie innym osobom. Proszę Cię, pomóż im w ich potrzebach.

Zastanów się
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– Za jakie grzechy współczesnego świata powinniśmy przeprosić
Jezusa?
– W jakich sytuacjach powinniśmy pomagać innym, szczególnie
modlitwą?
– Kto czeka na twoje miłosierdzie?

Zapamiętaj
Obraz Jezusa Miłosiernego jest
jak naczynie, z którego możemy czerpać dar Bożego miłosierdzia. Każdemu, kto się
będzie z ufnością modlił przed
tym obrazem oraz będzie miłosierny względem bliźnich,
Jezus obiecał wyproszenie wielu łask zgodnych z wolą Bożą.
On pomoże nam w pracy nad
naszymi wadami i w zbliżaniu się do Pana Boga przez
miłość. Wyjątkową łaską jest
dar szczęśliwej śmierci, czyli
śmierci w stanie łaski uświęcającej.

Zadanie
1. Napisz, jak wyglądałby
świat, w którym ludzie kierowaliby się zawsze miłosierdziem.
2. Napisz modlitwę w intencji
osób umierających, prosząc
dla nich o Boże miłosierdzie.
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Sprawdź
swoją wiedzę
1. Promienie na obrazie
Miłosierdzia Bożego
oznaczają:
a) c zerwony – krew
i zielony – cały świat,
b) c zerwony – krew
i blady – wodę,
c) biały – czystość
i fioletowy – pokutę.
2. Obraz Jezusa Miłosiernego
jest „naczyniem” tzn.:
a) każdy może go używać
do czerpania wody,
b) jest używany podczas
liturgii,
c) każdy, kto się będzie
z ufnością przed
nim modlił i czynił
miłosierdzie, wyprosi
wiele łask.

