
     

IV Niedziela Wielkiego Postu  31   III   2019 
 

 (Łk 15, 1 – 3. 11 - 32  - Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. (2) Na to szemrali 

faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. (3) Opowiedział im 

wtedy następującą przypowieść:  

(11)  Pewien człowiek miał dwóch synów. (12) Młodszy z nich rzekł do ojca: 

Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między 

nich. (13) Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i 

tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. (14) A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód 

w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. (15) Poszedł i przystał do jednego z 

obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. (16) Pragnął on 

napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie 

dawał. (17) Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem 

chleba, a ja tu z głodu ginę. (18) Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, 

zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; (19) już nie jestem godzien nazywać się 

twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników.  

(20) Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego 

ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował 

go. (21) A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie 

jestem godzien nazywać się twoim synem. (22) Lecz ojciec rzekł do swoich sług: 

Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały 

na nogi. (23) Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i 

bawić się, (24) ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a 

odnalazł się. I zaczęli się bawić. (25) Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. 

Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. (26) Przywołał jednego ze sług i 

pytał go, co to ma znaczyć. (27) Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 

utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. (28) Na to rozgniewał się i nie chciał 

wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. (29) Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat 

ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, 

żebym się zabawił z przyjaciółmi.  
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(30) Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, 

kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. (31) Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty 

zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. (32) A trzeba się weselić                       

i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się. 
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Ambroży 
 

Syn marnotrawny 
 

 „Człowiek pewien miał dwóch synów; młodszy mu powiedział: daj mi część 

majątku” (Łk 15, 11nn).  

Widzisz więc, iż Boże dziedzictwo jest dawane tym, którzy o nie proszą. Nie miej tedy za 

złe ojcu, że dał je młodszemu. Żaden wiek dla królestwa Bożego nie jest za młody, ani 

wiary nie ocenia się ilością lat. Ten, kto prosił, uważał, że ma do tego prawo. Gdyby się był 

od ojca nie oddalił, nie zaznałby trudności swego wieku. Skoro się jednak udał na obczyznę, 

słusznie utracił swoje dziedzictwo. Kto odstąpił od Kościoła – mówią – opuścił dom                     

i ojczyznę, a „udał się na obczyznę, w daleką krainę”.  

Co jeszcze bardziej oddala, to odejść od siebie samego, odłączyć się nie przestrzenią, lecz 

postępowaniem, i jakby pod działaniem żaru światowej rozwiązłości, wziąć rozwód                        

z dobrym postępowaniem.  

Albowiem kto od Chrystusa się odłącza, jest wygnańcem z ojczyzny, a obywatelem 

świata. My jednak nie jesteśmy obcymi i przechodniami, ale współobywatelami świętych i 

domownikami Boga (Ef 2, 19); choć byliśmy z dala, jednak staliśmy się bliscy we krwi 

Chrystusa (Ef 2, 13). Nie bądźmy źle usposobieni względem tych, którzy powracają z 

dalekiej krainy, bo i my byliśmy w krainie odległej, jak o tym poucza Izajasz:  

„Tym, którzy siedzieli w krainie cienia i śmierci, wzeszła światłość” (Iz 9, 1).  

A więc owa daleka kraina jest w cieniu śmierci, my zaś, dla oblicza których tchnieniem 

jest Chrystus Pan (Lm 4, 20), żyjemy w cieniu Chrystusa. Toteż Kościół mówi: „W cieniu 

jego pragnęłam i siedziałam” (Pnp 2, 3). A więc ten, kto żył rozwiąźle, zmarnował 

wszystkie ozdoby swojej natury. Toteż ty, który otrzymałeś obraz Boga i jesteś podobny do 

Niego, strzeż się, abyś nierozumną brzydotą go nie zniszczył. Jesteś dziełem Boga...  

 „Stał się głód w owej krainie”.  

Głód nie pożywienia, ale dobrych czynów i cnót. A jakież są dokuczliwe głody?                        

Kto bowiem odchodzi od słowa Boga, ten głoduje, bo nie samym chlebem człowiek 

żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga (Mt 4, 4).  



Kto odchodzi od źródła, jest spragniony; kto od skarbu się odsuwa, jest biedny; kto 

odstępuje od mądrości, głupim się staje; kto odsuwa się od cnoty, marnieje. Słusznie więc 

ów syn zaczął cierpieć niedostatek, bo porzucił skarby mądrości i wiedzy Bożej oraz 

wspaniałość niebiańskich bogactw. Począł głód cierpieć, bo rozrzutnej żądzy nic zaspokoić 

nie zdoła. Ten zawsze głód odczuwa, kto nie umie się nasycić pokarmem wiecznie 

trwałym... 

 „I chciał napełnić żołądek strączkami”.  

Rozwiąźli o nic innego się nie starają, jak o napełnienie sobie żołądka, „bowiem bogiem 

ich jest brzuch” (Flp 3, 19). A jaki pokarm dla takich ludzi bardziej się nadaje jak nie ten, 

który jak strączki wewnątrz jest jałowy, miękki, który ciała nie wzmacnia, lecz brzuch 

napełnia, bardziej obciąża, niż przynosi pożytek?... 

 „Nikt mu nie dawał”.  

Był przecież w krainie tego, kto nikogo nie ma, nie posiada tych, którzy [prawdziwie] 

istnieją. Wszystkie bowiem ludy za nic są uważane (Iz 40, 17). Jest tylko Bóg, który „oży-

wia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia” (Rz 4, 17). 

 „Wtedy wszedł w siebie i rzekł: Iluż to najemników w domu ojca mego ma 

dość chleba”. 

 Słusznie powiedziano: „wszedł w siebie”, bo wyszedł był z siebie. Kto bowiem do 

Pana powraca, wraca do siebie, a kto odchodzi od Chrystusa, siebie się wyrzeka.  

A jacyż to są najemnicy, którzy za zapłatę służą, jeśli nie ci z Izraela?... Syn, który ma w 

sercu rękojmię Ducha Świętego, nie szuka nędznego zarobku ziemskiego, bo ma prawo 

dziedzica. Są również płatni słudzy wynajmowani do winnicy (Mt 20, 1nn). Dobrym 

najemnikiem był Piotr, Jan, Jakub, do których powiedziano: „Pójdźcie, uczynię was 

rybakami ludzi” (Mt 4, 19).  

Oni obfitują nie w strączki, lecz w chleby, toteż napełnili dwanaście koszy ułomkami.              

O Panie Jezu, obyś nam odebrał strączki, a udzielił chlebów! Jesteś bowiem szafarzem w 

domu Ojca (Łk 12, 42). Obyś i nas zechciał wezwać jako najemników, choć przybyliśmy 

późno! Najmujesz bowiem i o jedenastej godzinie (Mt 20, 9) i raczysz najętych tak samo 

opłacać; dajesz równą zapłatę życia, nie chwały; nie dla wszystkich bowiem „odłożony jest 

wieniec sprawiedliwości”, lecz dla tego, który może powiedzieć: „toczyłem dobry bój”   

(2 Tm 4, 7n)... 

I syn nie znalazłby się w owej smutnej krainie, gdyby nie oddalił się od ojca. Strzec się 

należy, abyśmy pojednania z Bogiem nie odkładali. Łatwo przebacza, jeśli się Go usilnie o 

to prosi. A przeto nauczmy się, jak należy się zwracać do Ojca. Mówi: „Ojcze”. Jakże 

miłosierny, jak łaskawy jest On, skoro znieważony wzruszył się mianem Ojca, jakie 

usłyszał. „Ojcze – mówi – zgrzeszyłem przeciw Bogu i przeciw tobie”.  



To jest pierwsze przyznanie się przed Twórcą natury, Panem miłosierdzia, Sędzią 

przewinienia. Choć Bóg wie wszystko, oczekuje jednak głosu twego przyznania się, 

albowiem „ustami wyznaje się ku zbawieniu” (Rz 10, 10).  

Składa z siebie ciężar winy ten, kto sam siebie nią obciążył i wyklucza złość oskarżenia, 

kto przyznaniem się uprzedza oskarżyciela, „sprawiedliwy bowiem na początku mowy 

sam siebie oskarża” (Prz 18, 17).  

Daremnie chciałbyś ukryć cośkolwiek przed Tym, którego oszukać nie zdołasz; bez 

obawy wyznaj to, o czym wiesz, że Mu jest już znane. Wyznaj szczerze, aby wstawiał się za 

tobą Chrystus, mamy przecież w Nim orędownika u Ojca (1 J 2, 1); niech Kościół prosi za 

tobą, niech lud swym płaczem cię wspiera. Nie lękaj się, że nie uprosisz. Pośrednik obiecuje 

ci przebaczenie, opiekun zapewnia łaskę, obrońca oświadcza, iż dzięki ojcowskiej 

łaskawości nastąpi pojednanie. Wierz, bo to jest prawdą; bądź spokojny, bo to jest mocą. 

Chrystus ma powód, aby wstawiał się za tobą, bo nie umarł za ciebie daremnie (Ga 2, 21).                       

I Ojciec ma powód, żeby ci przebaczyć, co bowiem chce Syn, chce również i Ojciec...  

Spieszy ci naprzeciw Ten, który słyszał, jak rozmawiałeś z sobą w tajni swego serca. 

Słyszy cię, gdy jesteś jeszcze daleko, i biegnie ku tobie, aby nikt ci nie przeszkodził; 

obejmuje cię. W biegu ukazuje się Jego uprzednia wiedza, w obejmowaniu łaskawość i 

uczucie ojcowskiej miłości. Obejmuje cię za szyję, aby leżącego podnieść. Obciążonego 

grzechami i schylonego ku temu, co jest ziemskie, skierować ku niebu, aby tam szukał 

Stwórcy. 

 Obejmuje cię za szyję Chrystus, aby z twego karku zdjąć jarzmo niewoli i twoją szyję 

poddać słodkiemu jarzmu... Rzuca się na szyję, gdy mówi: „Pójdźcie do mnie wszyscy, 

którzy pracujecie, a ja was pokrzepię: weźmijcie jarzmo moje na siebie” (Mt 11, 28n). 

W taki sposób obejmuje cię, gdy wracasz.  

 Nerses Sznorhali 
 

Szedłem śladami syna marnotrawnego 

 

Teraz błagam Cię wraz z nim: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie i przeciw Niebu, nie 

jestem godzien zwać się Twoim synem, uczyń więc ze mnie ostatniego najemnika”              

(Łk 15, 19). 

Uczyń mnie godnym najczystszego i świętego pocałunku Twego, tak dobrego Ojca,                    

i racz mnie znowu przyjąć pod dach sali godowej. 

A ponieważ z pierwszej szaty obrabowali mnie zbójcy, racz mnie w nią znowu 

przyodziać jak w ozdoby przystrojonej oblubienicy. 



Spraw, abym na prawym ręku nosił pierścień królewski, znak władzy, i abym już nigdy 

nie potrzebował zwracać się ku lewicy. 

A jako broń przeciwko wężowi obuj me nogi w obuwie, aby nie uderzały w ciemności, 

ale aby głowa węża została zgnieciona.  

Daj, abym znowu wziął udział w ofierze... na krzyżu i w krwi, która wypłynęła z boku po 

uderzeniu lancy – z niego tryska dla nas zdrój życia, abym jak w przypowieści o synu 

marnotrawnym jadł chleb ożywczy i pił Twój kielich niebiański... 

Szedłem śladami syna marnotrawnego do kraju obcego i dalekiego. Przepuściłem 

dziedzictwo ojcowskie, które otrzymałem w świętym zdroju. 

A tam dręczył mnie głód Chleba Życia i Twojego Boskiego Napoju, i pasąc stado świń 

nie mogłem zaspokoić głodu grzechem słodkawych strączków. 

Wzywam więc Twego Ojca jak starszy syn, mówiąc: „Zgrzeszyłem przeciw Tobie                 

i przeciw niebu, a przed Tobą, Ojcze Niebieski, nie jestem godzien nosić imienia 

synowskiego. Niech stanę się jednym z najemników, którzy za nagrodę wykonują 

dobro, umieść mnie ze zbawionymi w drugiej grupie, bo złamałem miłość należną 

Ojcu”. 

Przyjmij mnie w Twe ramiona, abym mógł być przez Ciebie leczony, o Najlepszy, spraw, 

bym stał się godnym świętego pocałunku, a Twym świętym zapachem zastąp trupi fetor mej 

duszy. 

Daj mi Twoje ciało, napój mnie winem, które jest na Krzyżu. Rozraduj chóry aniołów, bo 

ja, który byłem umarły, odnalazłem życie.  

Starszy syn, to jest Żydzi, albo jeszcze ci, którzy są po stronie sprawiedliwych, którzy                     

z pól Prawa zbliżyli się do Twego Kościoła, usłyszeli zaledwie z daleka głos swych dzieci, 

które tańczyły razem, i nie weszli do sanktuarium, jak ludzie przejęci ludzkim myśleniem.  

Zżerała ich zazdrość na widok zbawienia pogan, bo ich przodkowie chwalili się tym, że 

nigdy nie przekroczyli Prawa.  

Ale oni nie zostali zbawieni, choć im zostały ofiarowane wszelkie dobrodziejstwa 

wywodzące się z pierwszeństwa: Testamenty, nauka Pawła, obietnice i Twoje Ciało.  

A jednak duch mój nie może być porównany z ich duchem, bo im zupełnie nie 

odpowiada. Ale mój zazdrosny nieprzyjaciel, pierworodny syn w porządku stworzenia, jest 

moim oskarżycielem – ciągle i bez przerwy wobec Twego Ojca Niebieskiego. Tak było                 

z Hiobem i z wieloma innymi z ich strony.  

Błagam Cię, niech zamknie swe usta; nie słuchaj jego i jego mów i nie wydawaj mnie 

temu, który miłuje kuszenie, choć żąda mnie wraz z nim.  

 

 



  IV Niedziela Wielkiego Postu 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I.  Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 

Przybliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali 

faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi"                 

(Łk 15,1-2). 

 

 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi               

do mnie?” 

 

Celnicy i grzesznicy znaleźli w Jezusie nie tylko wspaniałego mówcę, oratora, ale nade 

wszystko Tego, który chciał do nich mówić, miał dla nich dobre, krzepiące, pełne nadziei 

słowa, w przeciwieństwie do ich otoczenia, które mówiło o nich źle, z nutą wyższości                  

i poniżenia. 

Pan Jezus pragnie też mówić do mnie. 
 

 Czy chcę Go słuchać? On ma i dla mnie dobre słowo - pocieszenia, nadziei, 

wsparcia. Czy szukam u Niego tego słowa? Jak często zbliżam się, aby Go 

słuchać? 
 

Kiedy zaistnieje taka sytuacja, Jezus ma również dla mnie słowo upomnienia.  
 

 Czy słysząc je, nie obrażam się, nie uciekam, ale przyjmuję je w pokorze, 

podejmuję proces naprawy, nawrócenia, zmiany grzesznego życia, postępowania? 
 

Faryzeuszom i uczonym w Piśmie to się nie podobało. Oni zapewne chcieli, aby Pan 

mówił tylko do nich i o nich - i to w samych superlatywach. Cieszyliby się zapewne, gdyby 

do nich dołączył i razem z nimi źle mówił o grzesznikach i celnikach, potępiając ich.  
 

Pan Jezus nie postąpił w ten sposób. Oprócz słów, które kierował do celników i 

grzeszników, dzielił z nimi również miejsce przy stole. Można w tym widzieć zaproszenie 

do udziału w Eucharystii, które do nich kierował.  



Pragnął, aby nie tylko z Nim jedli, ale i spożywali Go. 

 

 Czy cieszę się, kiedy widzę ludzi lgnących do Jezusa, którzy chcą Go słuchać?  

 Czy cieszę się, kiedy wśród tych ludzi rozpoznaję tych, którzy cieszą się złą opinią 

czy reputacją? Czy modlę się żarliwie, aby odkryli oni Jezusa?  

 Czy pamiętam o tym, że często wśród nich jestem i ja, grzesznik?  

 Czy po napełnieniu serca słowem Pana, po jego oczyszczeniu w sakramencie 

pokuty, jak najczęściej stawiam kolejny krok w stronę Eucharystii? 

 

Podziękuję za dar słuchania słowa Pana i dar zjednoczenia z Nim w Komunii św.,               

za to, że to On pierwszy zbliża się do mnie, abym ja mógł się zbliżyć do Niego. 

 

 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, 

na ustach moich zawsze Jego chwała. 

Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, 

niech słyszą pokorni i niech się weselą (Ps 34,2-3). 

 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego 

westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. 

Jest to godzina nawiedzenia Słowa.  

 

 

         Powtarzaj w różnych porach dnia: 
 

Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg! 

 

 



Bp Grzegorz Ryś - "Moc SŁOWA" 

zaprasza na wspólną podróż po Biblii 

 
1. Aż do trzewi 

 

Dość często wracam do 15 rozdziału św. Łukasza - do przypowieści o miłosiernym 

ojcu i dwóch marnotrawnych synach (powodów jest wiele: jednym z nich jest to, że 

owa perykopa należy do kilku zaproponowanych do wyboru na celebrację 

peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w parafiach naszej diecezji). 

Medytując nad tekstem, sięgnąłem również do jego łacińskiego przekładu 

dokonanego przez św. Hieronima, czyli do Wulgaty.  

Uderzyło mnie tłumaczenie wersetu 20b. W wersji polskiej brzmi on następująco: 

"A gdy był [młodszy syn powracający z poniewierki] jeszcze daleko, ujrzał go 

jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na 

szyję i ucałował go" (Biblia Tysiąclecia). 

Chodzi o motyw ojca: dlaczego wybiega naprzeciw wracającego marnotrawnego 

syna? Dlaczego wita go uściskiem i pocałunkiem? Co go porusza? Odpowiedź brzmi: 

wzruszył się głęboko. Polski tekst idzie tu wiernie (i słusznie) za greckim 

oryginałem, który mówi dosłownie o poruszeniu ojca "aż do jelit", do samych 

"wnętrzności". 

Święty Hieronim w swoim przekładzie dokonuje pewnej precyzacji, mianowicie 

stwierdza, że tym głębokim doświadczeniem, które uruchomiło ojca, było 

miłosierdzie.  

Hieronim tak wykłada ów werset: "Ujrzał go jego ojciec i poruszony 

miłosierdziem (łac. misericordia motus), biegnąc, rzucił mu się na szyję                             

i ucałował go". 

Czy nie warto przemyśleć tej intuicji?  "Poruszony miłosierdziem". 

Nie znaczy tylko: głębokim i mocnym uczuciem. Nie chodzi o to, że widok syna - 

zapewne więcej niż żałosny (wychudzony, w łachmanach, brudny itd.) - poruszył 

ojca "do żywego", wzruszył go, może nawet pobudził do płaczu. 

Wzruszenie może oznaczać różne emocje.  

Mogłaby to być radość.  



 A może pomieszany z nią lęk i niepewność (jak wypadnie to wyczekiwane 

tak długo spotkanie?)  

 A może uczucie litości i pożałowania?  

 A może strachu: W jakim stanie wraca? Czy przeżyje? Czy wyczerpanie, 

doświadczenia, cierpienia go nie zabiją?  

 A może wszystkie te emocje naraz? 

Człowiek z wiekiem staje się coraz bardziej emocjonalny, łatwiej się wzrusza, 

szybciej reaguje łzami ... 

Hieronim ucieka od psychologii. Mówi o miłosierdziu ojca.  

A więc o miłości, której nie sposób zredukować do uczucia.  

Miłości, która  

 nie kieruje się miarą sprawiedliwości,  

 nie potrzebuje wzajemności,  

 jest zdolna przebaczyć siedemdziesiąt siedem razy.  

 

Nie jest litością. Jest odkrywaniem godności człowieka i świadczeniem mu 

dobra - często wbrew emocjom (!), jakie w nas budzi. 

 

2. Majątek 

 

"Majątek" - cztery razy pada to słowo w polskim przekładzie Jezusowej 

przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32).  

 "Daj mi część majątku" - mówi młodszy syn do ojca;  

 "podzielił więc [ojciec] majątek miedzy nich";  

 "roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie"; i na koniec:  

 "wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami" - 

mówi starszy brat do ojca. 

W Wulgacie św. Hieronima we wszystkich tych czterech miejscach pojawia się 

również jedno łacińskie słowo: substantia. 

Ma ono jednak wiele znaczeń - może oznaczać "cały majątek danej osoby", 

"utrzymanie", ale także "byt", "istnienie", "podporę", "oparcie", "podstawę"; przede 

wszystkim zaś - "istotę", "treść". 

W tekście oryginalnym św. Łukasz posługuje się jednak nie jednym, lecz dwoma 

słowami, i to w sposób najwyraźniej świadomy, zamierzony i konsekwentny. 



Dwukrotnie pada w nim słowo ousia, czyli "własność", "bogactwo", ale także: 

"istota", "natura". Także dwa wyrazy odnajdujemy tam słowo bios, które znaczy 

najpierw "życie", "życie codzienne" (stąd bierze swą nazwę biologia - nauka o życiu), 

a dopiero potem także: "środki do życia", "majątek". 

W greckim tekście czytamy więc: "daj mi część własności [tes ousias]"; 

"podzielił więc między nich swoje życie [ton bion]"; "roztrwonił swoją własność 

[ten ousian]"; "wrócił ten syn twój, który [dosł.] przejadł twoje życie [ton bion]            

z nierządnicami". 

Widać wyraźnie, że to, co młodszy syn chętnie postrzega jako wymierną część 

własności, bogactwa czy po prostu grosza (angielskie wydanie Biblii Jerozolimskiej 

tłumaczy wprost w wersecie 13: "roztrwonił swe pieniądze") - od strony ojca 

widziane jest o wiele głębiej, jako po prostu część "życia". 

Syn prosi o pieniądze (a potem je przepuszcza), ojciec - dając mu je - daje 

wszystko, co się za nimi kryje: trud, lata pracy, część życiowego dorobku; i miałby 

prawo mieć żal (choć go nie ma) o zmarnowanie owoców swego życia. 

Przypowieść niesie więc w sobie także i to wyzwanie, by przyjrzeć się swoim 

oczekiwaniom wobec Boga (Ojca), także tym wyrażanym w naszych modlitwach 

prośby: czy nie redukujemy ich jedynie do tego, co konkretne, wymierne, 

przeliczalne i wprost użyteczne? 

Prosząc o to, zapewne najczęściej otrzymujemy tak, jak otrzymał młodszy syn - 

czy może się to jednak stać w naszym życiu rzeczywistą "substancją", podporą, 

mocnym gruntem pod nogami, podstawą istnienia? I na jak długo? 

Czy i na ile jesteśmy zainteresowani tym, co jest najgłębszą prawdą Bożych 

darów, którą stanowi ukryte w nich Boże życie? Łaska, miłość, doświadczenie 

wspólnoty, komunii z Nim? 

 

 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 2018/2019 
 

Tematyka spotkania 6 kwietnia 2019 roku: 

 

   9.00 - 10.45: ks. dr P. Mierzwa: „Wprowadzenie w Biblię”; 

 10.45 - 11.20: przerwa kawowa; 

 11.20 - 12.55: s. dr J. Nowińska SM: „Pieśń nad Pieśniami – analiza 

księgi”. 



 

 
Każdy rozdział podzielony jest na trzy części: Marcel Debyser najpierw odkrywa przed 

czytelnikami konkretną księgę biblijną, opowiadając, w jakich okolicznościach i dla kogo 

została spisana; następnie przybliża przesłanie tej księgi – wyjaśnia, co Bóg mówi w niej             

o swej miłości do nas – by na koniec pokazać, jakie znaczenie ma ona dla nas dzisiaj.                

Autor w przekonujący sposób przywołuje doświadczenia własne, jak i swoich parafian, 

umiejętnie przekładając wiedzę o Biblii na „konkret” codzienności.                                             

Dobrze zna i rozumie trudności, z jakimi zmaga się człowiek. 

Jak  pisał  Ireneusz  z  Lyonu  „Chrystus jest skarbem  ukrytym w Piśmie”.                       

Marcel Debyser pomaga nam odkryć ten skarb na nowo. 

Albert Decourtray, Arcybiskup Lyonu  

  

 

 

Biblia dla moich 

parafian                              

 to mądre, a zarazem głębokie 

wprowadzenie w lekturę 

Pisma Świętego – ksiąg 

starotestamentowych. 

 

    Autor umiejętnie łączy 

rzetelną wiedzę biblijną z 

dużą dawką życiowego 

doświadczenia.  

Dba przy tym, by zawsze 

oddawać pierwszeństwo 

Słowu Bożemu, pomóc 

czytelnikowi poznawać je               

i zaprzyjaźniać się z nim. 


