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( Łk 15, 1-3.11-32 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.  Na to 

szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z 

nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:  

Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi 

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

nich.  Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie 

strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.  A gdy wszystko wydał, 

nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i 

przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby 

pasł świnie.  Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się 

świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników 

mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do 

mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już 

nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z 

najemników. 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. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu 

i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec 

rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu 

też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: 

będziemy ucztować i bawić się,  ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; 

zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić.  

 

Krąg Biblijny  nr 31 
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Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



 Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, 

usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma 

znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone 

cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego.  Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; 

wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. 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. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który 

roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone 

cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i 

wszystko moje do ciebie należy. 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 „ożywia 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.  



 

"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      

 

Miłosierny ojciec i jego dwaj synowie (Łk 15,11-32) 

 
 

ST: Rdz 33,4; 41,42; 46,29-30; Kpł 11,7; Pwt 14,8; 21,17; Jr 31,18-20 

NT: Mt 21,28-32; Łk 6,36 

KKK: nawrócenie i pokuta, 1439, 2795; modlić się jak syn marnotrawny, 2839; 

miłosierdzie Ojca, 1700; sakrament pokuty, 1423, 1465, 1468 

Lekcjonarz: Łk 15,1-32: dwudziesta czwarta niedziela zwykła (rok C); Łk 15,1-

3.11-32: czwarta niedziela Wielkiego Postu (rok C); sobota drugiego tygodnia 

Wielkiego Postu 

 

Tak jak w dwu poprzednich przypowieściach, doskonale wszystkim znana historia 

"syna marnotrawnego" podkreśla radość w niebie z każdego, nawet pojedynczego 

grzesznika, który się nawraca. 

Ta przypowieść także uzasadnia wychodzenie Jezusa do grzeszników i siadanie do 

stołu z celnikami (15,1-2). 

Równocześnie włączenie do niej drugiego syna jest zaproszeniem skierowanym do 

faryzeuszów i uczonych w piśmie (15,2), by wznieśli się ponad swoje szemrania i 

dołączyli do wspólnego świętowania. 

Przez postać ojca kochającego współczującą miłością swojego syna przypowieść 

objawia miłosiernego Ojca (zob. 6,36) pragnącego, by wszystkie Jego dzieci przybyły 

na ucztę niebieską. 

 

Chociaż bezpośrednim tłem dla przypowieści są postawy faryzeuszów i celników, 

to jednak szerszy kontekst jednego dwuczęściowego dzieła Ewangelii Łukasza                            

i Dziejów Apostolskich wskazuje także na sytuację w Kościele pierwotnym, kiedy 

niektórzy uczniowie wywodzący się z judaizmu sprzeciwiali się temu, że Piotr siada 

do stołu z nie - Żydami (Dz 11,2-3.18: "Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy 

byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki: Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych - 

mówili - i jadłeś z nimi.  Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: A więc                        

i poganom udzielił Bóg [łaski] nawrócenia, aby żyli.   "). 



Odnosząc przypowieść do tej sytuacji, możemy przyjąć częstą wśród ojców 

Kościoła interpretację, zgodnie z którą starszy syn reprezentuje Izrael  

(por. Wj 4,22: " A ty wtedy powiesz do faraona: To mówi Pan: Synem moim 

pierworodnym jest Izrael."), młodszy zaś - żyjący w dalekich stronach, 

nieprzestrzegający prawa i pasający świnie - to cudzoziemcy. 

 

Żywa tradycja: dwa ludy 

Święty Augustyn, to jeden z wielu ojców Kościoła, który w dwóch synach                     

z przypowieści o synu marnotrawnym widzi Izrael i pozostałe narody: 

"Człowiekiem, który ma dwóch synów, jest Bóg, który ma dwa ludy; starszy syn to 

lud Żydów, młodszy syn to ludy pogan".  

Rozważa tę przypowieść z pomocą słów Pawła:  

"Zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do 

Kościoła] pełnia pogan
1
. I tak cały Izrael będzie zbawiony" (Rz 11,25-26): 

Kiedy wejdzie pełnia pogan, wówczas jego ojciec wyjdzie we właściwym czasie, 

tak iż cały Izrael może zostać także zbawiony. Jego ślepota podobna była do ślepoty 

tego, który przebywał na polu, aż pełnia młodszego syna żyjącego w dalekich stronach 

w bałwochwalstwie pogan powróciła i weszła, by zjeść utuczone cielę. Gdyż objawi 

się ostatecznie powołanie Żydów. Ujawnienie ich powołania przedstawia Jezus jako 

wyjście ojca do starszego syna i wyjaśnienie mu powodów do radości. 

 

 

 [15,11]  Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów.  

 

Pewien człowiek miał dwóch synów i przypowieść rozpada się na dwie części 

poświęcone każdemu z nich z osobna (Łk 15,12-24. 25-32). 

Każda część zawiera także dialog między ojcem a synem. 

Sama struktura przypowieści skłania zatem do porównania postaw obu synów, 

uwypuklając równocześnie rolę ojca, który w obu wypadkach ma ostatnie słowo. 

 

 [15,12]  Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która 

na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich.  

 

                                                           
1
 Tak BT. Oczywiście nie znaczy to, że w Kościele są poganie jako poganie. Słowo ethnos oznacza po prostu 

"naród",; można więc przetłumaczyć jaśniej: "Gdy wejdzie do Kościoła pełnia narodów" - przyp. red. nauk. 



Spadek zazwyczaj rozdzielano po śmierci spadkodawcy (Lb 28,8-11), można było 

to jednak zrobić także za jego życia (Syr 33,20-24), aczkolwiek tego nie zalecano. 

Młodszy syn sam podejmuje taką inicjatywę i występuje z żądaniem wobec ojca: 

Daj mi część mojej własności. 

To oznacza, że dla niego ojciec mógłby równie dobrze nie żyć.  

Ten, mimo że nie ma takiego obowiązku, i mimo, że traci w ten sposób twarz, 

stosuje się do tego żądania z szacunku dla wolnej decyzji syna. 

Ponieważ pierworodnemu synowi przypadała w udziale podwójna część spadku 

(Pwt 21,17), można wnosić, że młodszy syn otrzymał jedną trzecią majątku. 

Pozostałe dwie trzecie były przeznaczone dla starszego syna, a zatem ojciec nie 

przesadza, kiedy mówi później: "Wszystko, co moje, do ciebie należy" (Łk 15,31). 

 

 [15,13-16]  Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał      

w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy 

wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć 

niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten 

posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek 

strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. . 
 

Młodszy syn odjeżdża w dalekie strony. Tam roztrwonił swoją własność, 

żyjąc rozrzutnie - "z nierządnicami", jak spekuluje później starszy syn (w.30). 

Kiedy nastaje klęska głodu, aby przeżyć, najmuje się do pasania świń, zwierząt 

traktowanych przez Żydów jako nieczyste (zob. 8,32-34; Kpł 11,7; Pwt 14,8). 

Żyje jak cudzoziemiec, "daleko", "obcy względem społeczności Izraela (...), nie 

mający nadziei ani Boga na tym świecie" (Ef 2,12-13). 

[15,17-19]  Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca 

ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę.  Zabiorę się i pójdę do mego 

ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie;  już 

nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z 

najemników. . 
 

Wcześniej młodszy syn traktował ojca jak zmarłego; teraz sam ginie z głodu                

(BL, BP). "Ginie" to tłumaczenie tego samego czasownika, który pojawia się jeszcze 

sześć razy w tym rozdziale i jest wówczas tłumaczony jako "zgubić", "zaginąć"                   

(Łk 15, 4.6.8-9.24.32). 

Innymi słowy, podobnie jak owca i drachma, syn zgubił się. 

Różnica polega na tym, że zastanowiwszy się, ma świadomość, iż się zgubił. 



I dlatego, w przeciwieństwie do dwóch pierwszych przypowieści wymagających 

wyjaśnień Jezusa mówiącego o tym, że owca i drachma symbolizują nawracającego 

się grzesznika (15,7.10), w tej przypowieści syn sam mówi o swoim nawróceniu: 

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie. 

Co więcej, ćwiczy sobie wcześniej, co powie ojcu, a następnie rzeczywiście 

wypowiada te słowa (w.21), co jeszcze bardziej wzmacnia jego wyznanie. 

 

Słychać w nim echo wyznań grzechów w Starym Testamencie, w których 

grzesznicy mają świadomość, że nawet jeśli popełnili wykroczenia względem innych 

osób, to w ostatecznym rozrachunku obrazili Boga ( 

Wj 10,16: "Co rychlej kazał faraon zawołać Mojżesza i Aarona i rzekł: Zgrzeszyłem 

przeciwko Panu, Bogu waszemu, i przeciwko wam.";  

Ps 51,6: " Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak 

że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. "). 

Także nawrócony syn, chociaż nie czuje się godzien nazywać synem, to przecież 

skruszony chce wyznać swój grzech ojcu. 

Pamięta jego dobroć i hojność: nawet najemnicy w jego domu mają pod 

dostatkiem chleba. Postanawia zabrać się ("wstać"
2
; grecki czasownik anistemi)                

i pójść z powrotem do ojca. 

Czasownik anistemi (powtórzony w Łk 15,20) to jeden z czasowników opisujących 

powstanie Jezusa z martwych (18,33: "ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie. "; por. 24,7.46). 

A zatem "umarły" syn przez swe nawrócenie już "ożył". 

[15,20]  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.  

 

Wytrwałe i niestrudzone poszukiwanie grzesznika przez Boga podkreślone w 

przypowieściach o zgubionej owcy i zgubionej drachmie zostaje teraz dopełnione 

obrazem cierpliwego czekania Boga: ojciec bezustannie wypatrujący powrotu 

syna ujrzał go, gdy był jeszcze daleko. 

Wówczas wzruszył się głęboko tak jak Jezus w Nain (7,13) i miłosierny 

Samarytanin (10,33), po czym wybiegł naprzeciw niego, nie zważając na to, że 

szybki chód i bieg uchybiają godności starca (Syr 19,30). 

Potem rzucił mu się na szyję i ucałował go. 
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Ta współczująca ojcowska miłość, którą zademonstrował swoimi czynami, 

pokazuje nam, jak "Ojciec (...) jest miłosierny" (Łk 6,36). 

 

[15,21-24]  A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu                      

i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem.                  

Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę                       

i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na 

nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić 

się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się.               

I zaczęli się bawić.  
 

Ojciec przerywa wyznanie win, które sobie wcześniej przygotował syn. 

Rozkazując sługom przynieść szatę, pierścień i sandały i każąc zabić utuczone 

cielę, przywraca szybko syna do dawnej pozycji w rodzinie. 

Mówi, że istotnie, syn zaginął, ale odnalazł się, a zatem jest to wspaniały powód 

do tego, by się weselić, tak jak robili to pasterz i kobieta w dwu wcześniejszych 

przypowieściach. 

Przemiana syna - był umarły, lecz teraz ożył - została opisana przez Pawła                     

w Liście do Efezjan: "I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków                      

i grzechów (...), [lecz] Bóg, będący bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą 

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

Chrystusem przywrócił do życia" (Ef 2,1.4-5). 

Na końcu pierwszej części dowiadujemy się zatem, że w domu zaczęto się weselić. 

 

 Tło biblijne: Starotestamentalni ojcowie i synowie 

 

W scenie pojednania ojca i młodszego syna z przypowieści o synu marnotrawnym 

usłyszeć można echo kilku opowieści starotestamentalnych. 

Kiedy na przykład Jakub, młodszy syn Izaaka, wracał z odległego kraju (Paddam - 

Aran) i spotkał swego starszego brata Ezawa, z którym wcześniej żył w nieprzyjaźni, 

"Ezaw pośpieszył mu na spotkanie i objąwszy go za szyję, ucałował go" (Rdz 3,4) - 

mamy tu zatem szczegóły podobne do tych, które pojawiają się w opisie spotkania 

ojca z młodszym synem: on także "wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję  

i ucałował go"
3
. 
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 Zob. także Tb 11,9, gdzie matka Tobiasza, Anna, wypatrując powrotu syna (Tb 10,7), wita go podobnie jak 

ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym 



W podobny sposób opisywane jest spotkanie Jakuba/Izraela z jego synem Józefem: 

"Józef (...) wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. 

Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo płakał na jego szyi"                   

(Rdz 46,29). 

W przypowieści o synu marnotrawnym znajdujemy także podobieństwa do historii 

Józefa i jego braci. Józef, sprzedany przez braci, zawędrował do dalekiego kraju 

(Egiptu) i tam otrzymał "szatę" i "pierścień" (Łk 15,22; Rdz 41,42 LXX). 

"Głód" (Łk 15,14; Rdz 41,54; 42,5), który dotknął Egipt, doprowadził ostatecznie 

do pojednania braci, a później do spotkania ojca i syna. 

Podobieństwo do przypowieści odnaleźć można także w jednym z ustępów                        

w Księdze Jeremiasza. 

Imię Efraim, które nosił syn Józefa (Rdz 48,20), staje się z czasem nazwą królestwa 

północnego (Iz 7,9), które oddzieliło się od Judy (Iz 7,17). Gdy królestwo północne 

podbijają Asyryjczycy, skazując jego mieszkańców na wygnanie, Efraim, jak młodszy 

brat z przypowieści, udaje się do dalekiego kraju, skąd modli się:  

"Spraw, bym powrócił, a wtedy powrócę, bo jesteś Panem, Bogiem moim.                      

Gdy bowiem odwróciłem się, pożałowałem tego" (Jr 31,18-19). 

Bóg odpowiada: "Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem lub wybranym 

dzieckiem? (...) Dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności; musze mu 

okazać miłosierdzie!" (Jr 31,20). 

Te ustępu z ksiąg Starego testamentu rzucają dodatkowe światło na przesłanie 

przypowieści mówiące o pojednaniu i Bożym miłosierdziu. 

 

 

[15,25-28]  Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał               

i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał 

go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał 

zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego.  Na to rozgniewał się    

i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu.  

 

W drugiej części przypowieści akcent zostaje przeniesiony na starszego syna. 

Powiadomiony przez sługę, że ojciec i młodszy brat weselą się z powrotu tego 

drugiego, rozgniewał się (tak jak szemrający faryzeusze, Łk 15,2). 

Wówczas ojciec wyszedł do niego, podobnie jak wcześniej wyszedł do młodszego 

brata. 



[15,29-30]  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. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który 

roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone 

cielę.  

 

Podczas gdy młodszy syn uznał, że nie "jest godzien nazywać się" "synem" (w.19), 

starszy mówi z ironią do ojca tak, jakby nie był synem, lecz co najwyżej sługą:                  

"Oto tyle lat ci służę". 

Zwróćmy uwagę, że starszy syn ani razu nie zwraca się do ojca "ojcze", tak jak tom 

robi młodszy syn (15,12.18.21); co więcej, nie uznaje w młodszym synu swego brata, 

gdyż mówi do ojca ten syn twój. 

Z jego słów przebija gorycz, ponieważ uważa, że był gorzej traktowany niż 

młodszy brat. 

Jego słowa: "Nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu" mogą być fałszywą 

przechwałką, niektórzy badacze widzą w nich jednak aluzję do Księgi Powtórzonego 

Prawa, gdzie wierny Bogu Izrael oświadcza: 

"Nie przestąpiłem ani nie zapomniałem żadnego z twoich nakazów" (Pwt 26,13) 

Obiecaną nagrodą za taką wierność są Boże błogosławieństwa (Pwt 26,15-19), 

tymczasem starszemu bratu wydaje się, że wszystkie je otrzymał jego młodszy, 

grzeszny brat. 

Skarży się ojcu, że nigdy nie dostał od niego nawet koźlęcia, nie pamiętając tym 

samym lub udając, że nie pamięta hojności ojca (Łk 15,31). 

On także się w pewnym sensie zgubił. 

 

[15,31-32]  Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy 

mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, 

że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się. 

 

Zwracając się do niego słowami moje dziecko (zob.16,25), ojciec stara się go 

zapewnić o swojej miłości i stwierdza, że są ze sobą ściśle złączeni. 

W słowach ty zawsze jesteś ze mną, można usłyszeć echo słów psalmisty 

skierowanych do Boga: "Zawsze jestem przy Tobie" (Ps 73.23
4
). 

I dlatego "moim dobrem jest być blisko Boga" (Ps 73,28
5
). 
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 tamże 



Ojciec próbuje wytłumaczyć mu także i to, że trzeba się weselić z powrotu 

młodszego syna. Pojawia się w tym miejscu po raz kolejny czasownik dei (Łk 2,49; 

13,16), który wskazuje u Łukasza konieczność Bożą, wynikającą z Jego planu 

zbawienia. 

Ojciec musi postępować w ten sposób, gdyż "Ojciec (...) jest miłosierny"                    

(Łk 6,36). 

Ta Boża logika łaski wznosi się ponad podyktowane zazdrością porównania 

starszego brata i zaprasza go do pojednania: Ten brat twój, który był umarły, 

znów ożył. 

 Podobnie jak owca i drachma, syn, który zaginął (por. 15,4.8), odnalazł 

się, trzeba się więc z tego powodu weselić (15,5-6.9)! 

Ojciec zatem pragnie, by obaj synowie przyszli na ucztę! 

Zaproszenie zostaje skierowane także do starszego syna, ale otwarte zakończenie 

przypowieści i brak wzmianki o świętowaniu, jak w wersecie 24, oznaczają, że nie 

wiemy, czy starszy syn uległ namowom ojca.  

Tę decyzję Ewangelia pozostawia faryzeuszom i uczonym w Piśmie                

- oraz czytelnikowi. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (15,11-32) 
 

Dzieci Boże. 

"A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to                          

i dziedzicem z woli Bożej" (Ga 4,7). 

Częste rozważanie naszej godności chrześcijan jako dzieci Bożych (J 1,12; Rz 8,16; 

1 J 3,1-2) może pomóc nam wypełniać nasze obowiązki z radością i miłością, a nie jak 

zgorzkniały syn, który uważał siebie jedynie za niewolnika i dlatego spoglądał z 

pogardą na innych, przekonany o swej moralnej wyższości. 

Sakrament pojednania. 

"Wyznanie grzechów jest to akt marnotrawnego syna, który wraca do Ojca              

i zostaje przez niego powitany pocałunkiem pokoju; akt lojalności i odwagi; akt 

zawierzenia siebie samego, pomimo grzechu, miłosierdziu, które przebacza"
6
. 
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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? 

 

 

 

 

 



I czytanie :      Joz 5,9a.10-12     

 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Pan rzekł do Jozuego: Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Miejsce to 

nazwano Gilgal aż do dnia dzisiejszego. Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal              

i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach 

Jerycha.  Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne                      

i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia gdy zaczęli 

jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku            

z plonów ziemi Kanaan.  

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Orygenes 

 

Nowe plony Ziemi Obiecanej 
 

Następnie Jozue mówi: „Przygotujcie sobie żywność na drogę” (Joz 1, 11).  

I dzisiaj, jeśli słuchasz, mówi ci Jezus: „Jeśli idziesz za mną, przygotuj sobie 

żywność na drogę”. Żywnością są wszak uczynki, które towarzyszą nam w drodze do 

przyszłego życia jako pewne zaopatrzenie. Ponieważ nie wypada z lekceważeniem                

i jakby w przelocie czytać Pism Bożych, zastanówmy się więc, skąd każe przygotować 

ową żywność tym, którzy nie mają zboża: mannę wszak mieli jako pokarm.  

Skoro jednak przekroczyliśmy brzegi tej rzeki „zabrakło manny” (Joz 5, 11); 

dlatego też jeśli każdy z nas nie przygotuje sobie żywności, nie będzie mógł pójść za 

Jezusem wkraczającym do Ziemi Obiecanej.  

A spójrz, jakie pierwsze owoce otrzymuje Jezus w Ziemi Obiecanej. Pismo 

powiada: „Jedli wówczas najpierw owoce tej krainy palm i najpierw spożywali 

przaśne chleby” (Joz 5, 11).  

Widzisz zatem, że skoro tylko opuściliśmy drogę tego świata, to jeżeli idziemy 

prosto za Jezusem, najpierw spotykamy palmę zwycięstwa, a gdy odrzucimy „kwas 

zła i niegodziwości”, przygotowane są dla nas „Przaśne chleby czystości i prawdy” 

(1 Kor 5, 8).  

 



 Orygenes 

 

Hańba egipska 

 

Zastanówmy się wszakże nad sensem stwierdzenia:  

„Dzisiaj usunąłem hańbę egipską z synów Izraela” (Joz 6, 9). Wszyscy ludzie, 

choćby nawet pochodzili z Prawa, choćby zostali wykształceni przez Mojżesza, mają 

jedną w sobie hańbę egipską, hańbę grzechów. Któż może się równać z Pawłem                  

w zakresie przestrzegania Prawa?  

Posłuchaj jednak, co on mówi: „Co do sprawiedliwości, które jest w Prawie, 

stałem się bez zarzutu (Flp 3, 6).  

A przecież Paweł stwierdza również: „I my bowiem byliśmy jednak nierozumni, 

niewierni, błądzący, służyliśmy próżnym rozkoszom i żądzom, żyjąc w złości                     

i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim” (Tt 3, 3).  

Czy nie sądzisz, że są to hańby, hańby egipskie?  

Odkąd jednak przybył Chrystus i udzielił nam drugiego obrzezania przez 

„odradzający chrzest” (Tt 3, 5) oraz oczyścił nasze dusze, odrzuciliśmy te wszystkie 

hańby i zamiast nich przyjęliśmy chwałę dobrego sumienia względem Boga.  

Wtedy przez drugie obrzezanie usunięte zostały od nas hańby egipskie                                

i oczyszczone zostały przewiny grzechów.  

Nikt zatem, jeśli się w pełni nawrócił, jeśli z serca żałował, jeśli z wiarą przeszedł 

przez wody Jordanu, jeśli został powtórnie obrzezany przez Ewangelię, niechaj się nie 

obawia hańby dawnych przewinień.  

Słyszysz: „Dzisiaj usunąłem od ciebie hańbę egipską”.  

Na to samo w Ewangeliach wskazuje Pan, gdy mówi:  

 „Grzechy twoje zostały odpuszczone” (Łk 7, 48) oraz  

 „Nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło” (J 5, 14).  

Jeśli bowiem po odpuszczeniu grzechów już więcej nie grzeszysz, to naprawdę 

usunięta od ciebie została hańba egipska. 


