
   

 

XXIV Niedziela zwykła  11 IX 2022 
 

 

Łk 15, 1-32   (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: (4) Któż z was, gdy ma sto owiec, 
a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie 
idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? (5) A gdy ją znajdzie, bierze z radością na 
ramiona (6) i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie 
się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. (7) Powiadam wam: Tak samo w 
niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 
dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 
(8) Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie 
zapala światła, nie wymiata z domu i nie szuka staranne, aż ją znajdzie. (9) A 
znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo 
znalazłam drachmę, którą zgubiłam. (10) Tak samo, powiadam wam, radość 
powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. (11) 
Powiedział też: 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.  
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(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. (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. 

 

 

 

"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

 

W kolejnej jednostce (15,1 - 17,10) środkowej sekcji Ewangelii (9,51-19,44) Jezus 

nadal naucza głównie przez przypowieści. 

Zwraca się na przemian do faryzeuszów (15,2-3; 16,14-15) i do uczniów (16,1; 

17,1), przy czym zawsze obecni są jedni i drudzy, dzięki czemu i jedni, i drudzy mogą 

się dowiedzieć, co należy robić, a czego unikać. 

W trzech następujących po sobie  

 przypowieściach mówiących o "zgubieniu (się) i odnalezieniu",  

składających się na rozdział piętnasty, Jezus wyjaśnia istotę swojego wychodzenia 

do grzeszników i objawia miłosierdzie Ojca. 

Na końcu uczy na temat związku między Bogiem a mamoną. 

 

Zgubiona owca i zgubiona drachma (Łk 15,1-10) 

 
 

ST: Iz 40,11; Ez 18,23; 34,4.11-12.16 

NT: Łk 5,29-32; 7,34; 19,1-10 II Mt 18,12-14 



KKK: Jezus jada z grzesznikami i objawia miłosierdzie Boże, 545, 589, 1443, 

1846; sakrament pokuty, 1465 

Lekcjonarz: Łk 15,1-32: dwudziesta czwarta niedziela zwykła (rok C); Łk 15,3-7: 

uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 

[15,1-2]  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.  

 

Pośród tych, którzy mają ,,uszy do słuchania" (14,35), są celnicy i grzesznicy 

przychodzący, aby słuchać Jezusa (zob. 5,1; 6,47; 9,35; 10,39).  

Od dnia wspólnego posiłku z Lewim (5,29) Jezus jest często postrzegany właśnie 

jako ,,przyjaciel celników i grzeszników" (7,34).  

Wzywa ich do nawrócenia (5,32) i bardzo wielu z nich jest bez wątpienia do tego 

stopnia poruszonych Jego nauczaniem, że się nawracają (zob. 15,7.10.18.21).  

Są to ludzie, którzy ,,się źle mają" i potrzebują ,,lekarza" (5,31). Rekrutują się 

spośród ,,ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych" (14,13.21), którzy winni 

zostać zaproszeni na ucztę, co właśnie czyni Jezus, kiedy jada z nimi.  

Niemniej, tak jak poprzednio, faryzeusze i uczeni w Piśmie sprzeciwiają się 

wspólnocie stołu ze wszystkimi, których uważają za grzeszników.  

Jako przedstawiciele ,,tego pokolenia" (7,31; 11,29-32) szemrają (zob. 5,30; 19,7), 

podobnie jak pokolenie wędrujące przez pustynię szemrało przeciw Bogu                             

i Mojżeszowi (Wj 15,24; 16,7). 

 

 [15,3-6]  Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Któż z was, 

gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu 

dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją 

znajdzie, bierze z radością na ramiona  i wraca do domu; sprasza przyjaciół 

i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi 

zginęła. .  

 

Jezus, broniąc swojego wychodzenia do grzeszników, opowiada przypowieść - 

przez co należy prawdopodobnie rozumieć wszystkie trzy przypowieści typu 

,,zgubiony i znaleziony" z rozdziału piętnastego.  

 

 

 



Przypowieści o  

 zgubionej owcy,  

 zgubionej drachmie  

 synu, który się zgubił,  

mówią właśnie o celnikach i grzesznikach. Człowiek szukający owcy, kobieta 

szukająca drachmy i ojciec dwóch synów  

pokazują, jak Bóg wychodzi do grzeszników w osobie Jezusa. 

Poza odnalezieniem tego, co się zgubiło, lub tego, kto się zgubił (15,4.8.24.32), 

przypowieści te łączy także wynikająca z faktu odnalezienia zguby radość (15,5-7.9-

10.22-24.32).  

 

W Starym Testamencie Bóg jest często przedstawiany jako pasterz swego ludu (Rdz 

48,15; 49,24; Ps 23; Jr 23,3). W przypowieści o pasterzu szukającym zgubionej owcy 

słychać echo Księgi Ezechiela, w której Bóg oskarża przywódców Izraela o to, że nie 

szukali zgubionych owiec - ,,Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie 

dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście                           

z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i z okrucieństwem 

obchodziliście się z nimi" (Ez 34,4 - podkr. P.T.G) - i dlatego obiecuje, że sam to 

uczyni: ,,zagubioną odszukam" (Ez 34,16 - podkr. P.T.G).  

Co więcej, Bóg ustanowi dla nich także dobrego pasterza, którym będzie Mesjasz: 

,,Ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę, Dawida. 

On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem" (Ez 34,23).  

Jezus, wychodząc do celników (takich jak Zacheusz; Łk 19,1-10), wypełnia ten 

Boży plan, ,,albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło" 

(19,10 - podkr. P.T.G).  

Pasterz postanawia za wszelką cenę znaleźć owcę. Nie jest w jego przekonaniu 

nielogiczne pozostawienie własnemu losowi dziewięćdziesięciu dziewięciu owiec
1
. 

Zgubiona owca to nie jedna z wielu w stadzie innych anonimowych zwierząt.  

Dla pasterza liczy się każda owca! Gdy ją odnajduje, bierze ją na ramiona, 

co jest nawiązaniem do obrazu wracającego z wygnania Izraela (zob. Iz 40,11; 49,22).  

W rzeczy samej, przyprowadzając z powrotem grzeszników, Jezus dokonuje 

prawdziwej odbudowy Izraela. Radość z odnalezienia owcy jest większa niż wysiłek                

i czas zmitrężone na poszukiwania. Ta radość jest zaraźliwa i trzeba podzielić się nią                  

z przyjaciółmi i sąsiadami: Cieszcie się ze mną! 

                                                           
1
 Przypowieści koncentrują się na sednie przekazu, więc zastanawianie się nad tym, o czym nie mówią, w tym 

wypadku nad tym, kto opiekował się pozostałymi 99 - cioma owcami, nie ma tu nic do rzeczy. 



 

 [15,7]  Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z 

jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu 

sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. . 
 

Jezus odnosi przesłanie przypowieści do swojej posługi wobec celników. Owca nie 

może powiedzieć, że się nawraca, i dlatego Jezus mówi nam, że przedstawia ona 

grzesznika, który się nawraca2
.  

Tym samym dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych może, jak na 

ironię, oznaczać ludzi takich jak faryzeusze (15,2), przekonanych, że nie 

potrzebują nawrócenia.  

Świętowanie z powodu odnalezienia owcy oznacza radość ,,aniołów Bożych"                 

w niebie (15,10), a także samego Boga:  

,,Czyż tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci występnego - wyrocznia Pana 

Boga - a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?" (Ez 18,23).  

 

 [15,8-9]  Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną 

drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata z domu i nie szuka staranne, 

aż ją znajdzie. A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: 

Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. 

 

Podobnie jak w wypadku dwóch wcześniejszych przypowieści o królestwie Bożym 

(Łk 13,18-21), także i tutaj w pierwszej przypowieści zguby szuka mężczyzna, 

natomiast w drugiej kobieta.  

Obie przypowieści przedstawiają również przyjaciół i sąsiadów (15,6) oraz 

przyjaciółki i sąsiadki (w. 9).  

Grecka drachma to moneta o wartości porównywalnej z rzymskim denarem (7,41; 

10,35; 20,24), innymi słowy - równowartość dziennego zarobku robotnika, a więc coś, 

czego warto szukać!  

Podejmowane przez kobietę działania także wskazują na jej determinację, a 

staranność, z jaką szuka, pokazuje, że Bóg też niestrudzenie szuka grzeszników. 

Radość kobiety, która znalazła zgubioną drachmę, jest także radością, którą trzeba 

się podzielić z innymi: Cieszcie się mną! 
 

 

                                                           
2
 Czasownik "nawracać się" (metanoeo) jest podkreślony w sekcji środkowej Ewangelii (Łk 10,13; 11,32; 13,3-

5; 15,7.10; 16,30; 17,3-4) 



 [15,10]  Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z 

jednego grzesznika, który się nawraca.  

 

Podobnie jak w wersecie 7 Jezus za pomocą tej przypowieści wyjaśnia swoje 

wychodzenie do grzeszników poprzez wzywanie ich do nawrócenia (5,32).  

Zgubiona i odnaleziona drachma oznacza grzesznika, który się nawraca i Jezus 

znowu podkreśla towarzyszącą temu radość w niebie. 

 

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
3
. 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. 

 

                                                           
3
 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. 



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

na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich.  

 

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"
4
; 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. 
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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. 

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"
5
. 

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). 
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ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym 



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
6
). 

I dlatego "moim dobrem jest być blisko Boga" (Ps 73,28
7
). 
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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"
8
. 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Św. Augustyn 

 

Potrzebujemy Boga 

 

 „Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg w nim” (1 J 4, 16).  

Jeden mieszka w drugim, gdy obejmuje i jest objęty. Mieszkasz w Bogu, byś był  

podtrzymany. Bóg mieszka w tobie i podtrzymuje cię, byś nie upadł. Nie myśl, iż tak 

jesteś domem Bożym, jak twój dom mieści w sobie twe ciało. Gdyby zburzył kto dom, 

w którym mieszkasz, zginąłbyś. Gdy ty jednak odejdziesz, Bóg wcale nie zginie. Ten 

sam zostanie, gdy Go opuścisz, ten sam zostanie, gdy do Niego wrócisz.  

 On daje ci zdrowie, ale ty Jemu nic dać nie możesz. U Niego znajdziesz 

oczyszczenie, siłę, poprawę.  

 On jest lekarstwem dla chorego, drogowskazem i światłem dla błądzącego, 

ojczyzną dla opuszczonego.  

 Wszystko ci daje.  

Nie myśl jednak, że dajesz coś Bogu, gdy idziesz do Niego. Gdyby nawet chodziło o 

służbę, to czyż nie potrafi Bóg znaleźć sobie sługi, choćbyś ty nie chciał służyć i 

wszyscy tego nie chcieli? Nie Bóg potrzebuje sług, ale słudzy potrzebują Boga. Toteż 

mówi psalmista: „Mówiłem do Pana mego: Bogiem moim jesteś”.  

On jest prawdziwym Panem. 

Co mówi psalmista? „Dóbr moich nie potrzebujesz” (Ps 16 [15], 2). Ty 

potrzebujesz sługi, a sługa potrzebuje ciebie, byś go żywił. Ty potrzebujesz sługi, by ci 

pomagał... 

Nie jesteś prawdziwym Panem, bo potrzebujesz niższego od siebie. Ten jest 

prawdziwym Panem, który nic od nas nie potrzebuje.  

Biada jednak, gdybyśmy Go nie szukali. 

On nie chce nic od nas. Szukał nas jednak, choć my Go nie szukaliśmy. Gdy jedna 

owieczka zbłądziła, szukał jej, radował się i wziął ją na ramiona. Czy pasterz 

potrzebował owieczki, a nie raczej owieczka potrzebowała pasterza? (Łk 15, 4). 

 



 Tertulian 

 

Bóg cieszy się z powrotu grzesznika 

 

Rozważ, co Duch mówi Kościołom:  

 Efezjan oskarża, że porzucili miłość,  

 mieszkańców Tiatyry karci za uprawianie nieczystości i spożywanie mięsa 

ofiarnego,  

 Sardów gani, że ich dobre uczynki  nie są doskonałe,  

 mieszkańców Pergamonu upomina za przyjmowanie fałszywej nauki,  

 Laodycejczyków strofuje za pokładanie nadziei w bogactwach.  

Wszystkich zaś, wprawdzie pod grozą kary, zachęca do pokuty (Ap 2, 1–3.14). Nie 

groziłby jednak, gdyby nie czynili pokuty i gdyby nie chciał pokutującym udzielić 

przebaczenia. Można by wątpić, gdyby w jakiś inny sposób nie udowadniał swej obfitej 

łaskawości. Czy nie mówi: „Czy ten, kto upada, nie powinien powstawać, a kto się 

odwrócił, nie powinien się nawrócić?” (Jr 8, 4).  

On jest tym, który bardziej pragnie pokuty niż ofiary.  

Cieszą się niebianie i aniołowie z człowieka pokutującego (Łk 15, 10nn). 

Patrz, grzeszniku, bądź dobrej myśli. Widzisz przecież, gdzie się cieszą z twojego 

powrotu! 

A czy co innego głoszą przypowieści Pana? Oto niewiasta zgubiła monetę, szuka                         

i znajduje i zachęca przyjaciółki do wspólnej radości.  

Czyż nie jest to przykład odzyskania dla nieba grzesznika? Oto zginęła jedna 

owieczka z owczarni pasterza. I właśnie ta jedna jest mu droższa niż cała owczarnia. 

Szuka jej, ona staje się przedmiotem tęsknoty, a gdy ją wreszcie znajduje, pasterz 

dźwiga ją na własnych ramionach, bo dużo wycierpiała w swym zgubieniu się. 

Nie można też pominąć milczeniem tak dobrego ojca, który zaprasza swego syna 

marnotrawnego i przyjmuje go chętnie po jego pokucie przeżytej nędzy, bijąc 

najtłuściejsze cielę, by urządzić ucztę radości.  

Dlaczego miałby postąpić inaczej, skoro odzyskał straconego syna; a ponieważ go 

odzyskał, stał się mu szczególnie drogi.  

 Kim jest ów ojciec? Oczywiście, że to Bóg.  

Bo tak dobrym ojcem i tak kochającym być nie może nikt inny. On cię przyjmuje                      

z powrotem na syna, mimo że roztrwoniłeś otrzymane dziedzictwo, mimo że nagi 

powracasz.  



Właśnie dlatego że powróciłeś, będzie się cieszył więcej twoim powrotem aniżeli z 

rozsądnego życia kogoś innego, ale pod warunkiem, że szczerze pokutujesz, że 

wyrównasz swoją głodówkę z obfitością dziennej zapłaty twego Ojca, że porzucisz 

świnie i nieczyste bydło, że odszukasz Ojca bardzo obrażonego i powiesz:  

„Ojcze, zgrzeszyłem, nie jestem godny nazwać się twoim synem”.  

O ile przyznanie się do winy usuwa grzech, o tyle ukrywanie powiększa go. 

Przyznanie się bowiem do winy pochodzi z chęci zadośćuczynienia, ukrywanie zaś z 

oporu [łasce]. 

 

 

 

 

Roman Brandstaetter "Jezus z Nazarethu" 

Powrót Boga marnotrawnego 

Jezus mimo przynagleń apostołów, którzy domagali się, aby natychmiast wraz z 

nimi opuścił Pereę, pozostał przez noc nad Jordanem. Spędził ją na czuwaniu i 

rozmyślaniach.  

Wiedział, że coraz szczelniej zamykają się dokoła Niego oka sieci. Dłuższe 

pozostawanie w Jerozolimie, nad brodem w Bethanii, stało się bezcelowe. Kajafa czyhał 

na Niego w Świętym Mieście, Herod Antypas w Perei.  

Powinien teraz milczeć, nie działać cudów, nie wygłaszać nauk, aby nie 

spowodować przedwczesnego działania przeciwnika. Niechaj arcykapłanowi zdaje się, 

że uląkł się jego gróźb. Trzeba być przezornym i ostrożnym jak wąż. Dokąd zatem teraz 

pójdzie? Czy ma znowu udać się do pogańskiej Syrofenicji? Do Tyru? Do Sydonu? 

Może do jakiejś samotni w okolicy Cezarei Filipa? A może do Dekapolu? A może do 

Batanei, Trachonitis lub może nawet do dalekiego Damaszku?  

Rozważał każdą z tych możliwości, a przede wszystkim zastanawiał się, czy 

powinien ten okres przeczekać w całkowitej samotności, czy na oczach śledzących Go 

faryzeuszów. Jedna i druga myśl niepozbawiona była słuszności, po zastanowieniu 

jednak doszedł do przekonania, że żadna z nich nie jest trafna, bo jedynym argumentem, 

rozstrzygającym o wyborze takiego czy innego miejsca pobytu w tym krótkim, 

trzymiesięcznym czasie, dzielącym Go od powrotu do Jerozolimy, powinien być tylko 

uczuciowy związek z krainą, w której się zatrzyma.  

To pomyślawszy, postanowił udać się do Galilei, która była świadkiem Jego 

dzieciństwa, wieloletniego czekania i milczenia. Tylko z tej ziemi powinien ruszyć                        

z ostatnią pielgrzymką do Świętego Miasta.  



Tylko z tej ziemi. Z domu swojego. Z domu czekania. Z domu, do którego się 

wraca. Zwiesił głowę na piersi. W maleńkim mieście Nazareth ujrzał matkę, która w 

cierpliwym posłuszeństwie wciąż na Niego czeka i rozprasza swoją samotność myślami 

o Jego powrocie, a chociaż nie wie, kiedy ten powrót nastąpi, nigdy nie zwątpiła o 

spotkaniu  z Synem, o radosnym powitaniu Go pod dachem ich wspólnego domu.  

Właściwie ten dom do niej nie należy. Jest własnością jej Pierworodnego, dziedzica 

biednej majętności, którą pozostawił po sobie w ciesielskim spadku Josef ben Jaakow. 

Ona tylko stróżuje i czeka. W tym domu wszystko czeka. Czekają ławy i stół, miski i 

żarna, dzbany i lampy oliwne, czeka podwójnie złożona mata w kącie izby i czeka 

szczęśliwy płacz matki, gdy wreszcie z dala ujrzy idącego doliną pod górę, z pochyloną 

głową, Syna jedynego, Syna umiłowanego, Syna, który w świętym 

samowyniszczającym się marnotrawstwie rozdał swoje serce jawnogrzesznicom, 

celnikom, prostakom, trędowatym, kalekom, grzesznikom, bezdomnym włóczęgom i 

roztrwonił hojną, błogosławioną rozrzutnością swoją krew w dalekich krainach, i był 

najpokorniejszym sługą sług, niewolnikiem niewolników, a teraz, zmęczony i 

wyczerpany wieloletnią tułaczką, wraca do domu, do ojcowskiego domu, święty 

rozrzutnik, chwalebny marnotrawca.  

 Gdzie jest szata dla Niego przygotowana?  

 Gdzie jest pierścień na Jego palec?  

 Gdzie są sandały na Jego nogi?  

 Gdzie są muzycy witający Go u bram?  

Matka płacze, płacze, płacze. Jeszua słyszy jej płacz, słyszy każdą łzę. „Jeżeli kto 

przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki...”  

Zasłonił oczy dłonią. Ukorzył się przed własnym nakazem i przez siebie ustalonym 

samowyrzeczeniem, w którym ucieleśnił sens najpiękniejszego przymierza syna z 

matką, czułość i oddanie bez miary.  

Pochylił się do nóg matki i przyrzekł jej gorącym przyrzeczeniem, że On, niepojęty, 

wieczny i nieskończony Trwoniciel, który przed laty odjechał w daleką krainę  i 

roztrwonił bezcenny majątek Chleba i Światła i nieprzebrane bogactwo swojego 

świętego Ubóstwa, wkrótce do niej powróci — ale jeszcze nie dzisiaj ani jutro, ani 

pojutrze — i spocznie na podwójnie złożonej macie w kącie izby, w domu swojego 

ojca.  

Otarł dłonią czoło mokre od porannej rosy.  
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Święty Paweł znów o swoim nawróceniu: mówi o sobie: „pierwszy z 

grzeszników”. Na własnej skórze doświadczył potężnego miłosierdzia Boga. 

 

 LISTY PASTERSKIE 
 

Oprócz listów do wspólnot chrześcijańskich w Rzymie, Koryncie, Efezie, Galacji, 

Tesalonice, Kolosach i Filippi, znajdujemy w Nowym Testamencie trzy listy, które 

św. Paweł skierował do swych współpracowników: Tymoteusza i Tytusa.  

To tzw. listy pasterskie, pochodzące według tradycji z końcowego okresu życia 

apostoła, lub – jak twierdzą inni – zredagowane już po jego śmierci. Do XIX w. 

przypisywane były Pawłowi. Dziś większość badaczy na podstawie słownictwa i stylu, 

sytuacji historycznej i teologii wiąże je raczej z uczniem pochodzącym ze szkoły św. 

Pawła – jednak argumenty podnoszone za tym, że listy pasterskie nie pochodzą od 

Pawła, nie są przekonujące. Dlatego w swoich oficjalnych wypowiedziach oraz w 

liturgii Kościół katolicki nadal z nim je wiąże. 

Listy pasterskie zawierają wskazówki na temat organizacji i funkcjonowania 

wczesnochrześcijańskich wspólnot: sprzeciwu wobec fałszywych nauk, zachowania 

pasterzy i sprawujących różne funkcje w Kościele, życia w rodzinie oraz 

społeczeństwie, modlitwy i postępowania moralnego. 

 

 PIERWSZY LIST DO TYMOTEUSZA 

 

Tymoteusz to uczeń Pawła, i biskup: stał się przewodnikiem wspólnoty 

chrześcijan w Efezie. Paweł napisał do niego dwa listy. 

W pierwszym liście mamy do czynienia z typowa starożytną konstrukcją: Paweł po 

adresie (zob. 1 Tm 1,1–2) przechodzi do pierwszej części (zob. 1 Tm 1,3–4,16), która 

rozpoczyna się od apelu do Tymoteusza, by odrzucał wszelką fałszywą naukę.  

Ma naśladować Pawła głoszącego Ewangelię miłosierdzia i zbawienia dla 

grzeszników.  



Potem Paweł przekazuje wskazania dotyczące życia wspólnoty, modlitwy oraz 

zachowania osób pełniących w niej różne funkcje, a także pełnionej przez niego 

funkcji. 

Druga część listu (zob. 1 Tm 5,1–6,19) to pareneza, czyli wskazania moralne 

dotyczące życia różnych grup w Kościele, funkcjonowania domu, postawy wobec 

szerzących błędy oraz właściwego używania dóbr materialnych. List zamyka końcowe 

wezwanie skierowane do Tymoteusza oraz pozdrowienie Pawła (zob. 1 Tm 6,20–21). 

 

 WIARA GODNA WIARY 

 

Usłyszymy jeden z początkowych fragmentów listu, w którym Paweł dziękuje Bogu 

za powierzoną mu przez Boga misję, a z drugiej strony podkreśla moc Ewangelii 

mogącej odmienić ludzkie życie. 

Zwróćmy uwagę na charakterystyczne dla św. Pawła częste przywołanie własnego 

przykładu i nawrócenia dla podkreślenia wielkości miłosierdzia Jezusa. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 …przeznaczył do posługi sobie mnie, dawniej bluźniercę, prześladowcę 

i oszczercę 

 Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja 

 Nad miarę obfita okazała się łaska naszego Pana 

 

 

TRANSLATOR 

 …uznał mnie za godnego wiary… Nauka to godna wiary (1 Tm 1,12–15) 

Albo po prostu: wiarygodnego, wiarygodna (gr. pistos). 

 dawniej bluźniercę, prześladowcę i oszczercę (1 Tm 1,13)  

Oszczerca (gr. hybristes) oznacza tu człowieka gwałtownego, 

aroganckiego, który obraża innych. 

 

 

 

 



Biblijny insider 
   

   Nawrócenie Pawła 

 

W Liście do Tymoteusza słyszymy kolejną wersję opowieści o nawróceniu Pawła.  

Sam apostoł opisuje je najobszerniej w Liście do Galatów, wspominając swoją 

faryzejską przeszłość, spotkanie z Jezusem pod Damaszkiem, natychmiastowe udanie 

się do Arabii i Damaszku, następnie do Jerozolimy i pełne oddania głoszenie Dobrej 

Nowiny (zob. Ga 1,11–24).  

Nawiązuje do niego w Liście do Filipian, gdzie znów wspomina czas, gdy był 

faryzeuszem (zob. Flp 3,4–11), oraz w obu listach do Koryntian, gdzie mówi. o 

oglądaniu Zmartwychwstałego (zob. 1 Kor 9,1; 15,8–9 • 2 Kor 4,6) • 

O szczegółach tego, co wydarzyło się na drodze do Damaszku, słyszymy aż 

trzykrotnie od św. Łukasza w Dziejach Apostolskich, który ukazuje tę historię jako 

modelowe nawrócenie, w trakcie którego Paweł otrzymuje także misję do pogan (zob. 

Dz 9,1–8; 22,3–21; 26,1–23).  

Sam Paweł czyta wydarzenie pod Damaszkiem w kluczu powołania prorockiego 

(zob. Ga 1,15–16), które jednak zmieniło wszystko w jego życiu, ukierunkowując je 

całkowicie na Chrystusa.  

Odtąd nie chce już znać nikogo innego, a całą swoją faryzejską przeszłość, z której 

tak bardzo się chlubił, uznaje za śmieci (zob. Flp 3,7–11). 

   Doświadczyć miłosierdzia 

 

W listach Paweł często nazywa siebie – zgodnie z prawdą – bluźniercą, 

prześladowcą Kościoła oraz oszczercą, wtrącającym do więzienia, pozbawiającym 

dobrego imienia i skazującym pierwszych chrześcijan (zob. 1 Tm 1,13 • Ga 1,13 • Flp 

3,6 • 1 Kor 15,9), potwierdza to także w Dziejach Apostolskich Łukasz. 

Miłosierdzie i łaska wiary odmieniły całkowicie życie Apostoła Narodów. 

Podkreśla, że to dzięki Bożemu miłosierdziu jest, kim jest, apostołem Chrystusa, i jest 

godzien, aby Mu zaufać (por. 1 Kor 7,25; 15,10). Pawła nie dręczą wyrzuty 

sumienia z powodu jego wcześniejszego życia. 

 

 

 



    Łaska nad miarę obfita  

Moment nawrócenia i spotkania z Jezusem jest dla Pawła punktem 

centralnym i oparciem dla całego jego życia. W jego świetle widać przemianę, 

jaka dokonała się w życiu Pawła, gorliwego faryzeusza. 

Jego przeszłość służy mu do zobrazowania siły, jaką niesienie w sobie Ewangelia. 

 Paweł jest przykładem dla wszystkich grzeszników, którzy zechcą przyjąć przez 

wiarę Chrystusa, żeby doświadczyć Jego miłosierdzia.  

Jeśli Paweł uznaje się za pierwszego z grzeszników, to po to, aby ukazać, że łaska 

Chrystusa okazała się być w jego życiu „nad miarę obfitą” (ulubione słowo Pawła).  

Popełnione błędy nie straszą go pod koniec życia. Tym bardziej motywują go, aby 

wychwalać Boże miłosierdzie.                

 

II czytanie :      1 Tm 1,12–17 

 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 (12) Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi 

Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył 

do posługi mnie, (13) ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę.  

Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w 

niewierze. (14) A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą 

i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.  

(15) Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że 

Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja 

jestem pierwszy. (16) Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie 

pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, 

którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego.  

(17) A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - 

cześć i chwała na wieki wieków! Amen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

  Teodoret z Cyru 

 

Apostoł niegodzien zwać się apostołem, wielbi Trójcę 

  

 „Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, 

naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro wyznaczył do 

posługiwania mnie, ongiś bluźniercę i krzywdziciela”.  

 „Naukę tę głoszę ludziom nie o własnych siłach, lecz umocniony                           

i utwierdzony przez Tego, który mnie zbawił; On to uczynił wiernym 

sługą Ewangelii tego, który ośmielił się walczyć zajadle przeciw 

Niemu”.  

Wspomina też, w jaki sposób dokonało się jego nawrócenie:  

 „Dostąpiłem jednak miłosierdzia”.  

Jaki był powód?  

 „Ponieważ działałem nieświadomie, nie mając wiary”.  

 „Byłem ślepy, nie widziałem światłości. Nie z zawiści bowiem 

prowadziłem walkę, lecz w przekonaniu, że walczę w obronie Prawa”.  

A co uczyniłeś później?  

 „A nad miarę obfita okazała się łaska Pana naszego, z wiarą i miłością, 

która jest w Chrystusie Jezusie”.  

Wyjaśnia, co sam wniósł do otrzymanego daru. Otrzymawszy bowiem łaskę od 

Boga, od siebie dał wiarę i miłość, a skoro szczerze uwierzył, również bardzo gorąco 

umiłował i trwał zapalony tą miłością. Ujawniwszy w ten sposób swoje koleje, 

stwierdza, że owa łaska została przeznaczona dla wszystkich ludzi. 

 „Nauka to godna wiary” – pozbawiona zatem fałszu i zgodna z prawdą.  

 „Zasługująca na pełne uznanie”, czyli godna podziwu i wszelkiej chwały.  

 „Że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, z których ja 

jestem pierwszy”.  

Jednorodzony sam pouczył w świętych Ewangeliach, że ze względu na grzeszników 

stał się Człowiekiem.  



 „Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz 

grzeszników” (Łk 5, 32).  

Nazywanie siebie „pierwszym z grzeszników” przekracza granice pokory. 

Tymczasem w swej wypowiedzi [apostoł] wspomina coś znacznie większego. 

Wypada jednak najpierw przytoczyć jego słowa, a dopiero potem przedstawić ich 

wyjaśnienie. 

 „Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, aby we mnie pierwszym Jezus 

Chrystus pokazał całą wielkoduszność, jako przykład dla tych, którzy w 

Niego uwierzą i osiągną życie wieczne”.   

 Powiada:  

„Podobnie jak lekarz, gdy w jakimś domu wielu choruje i nikt nie ma nadziei na 

ocalenie, wybiera jednego, najciężej chorego, a stosując środki lecznicze i 

przywracając mu zdrowie, sprawia, że wszyscy inni nabierają otuchy, tak samo 

Chrystus Pan – Lekarz dusz, kiedy stał się Człowiekiem, aby zbawić grzeszników, 

wybrał mnie, ze wszystkich najbardziej nieprawego (1 Tm 1, 15), i nie tylko uwolnił 

od dawnych plam, lecz nadto obdarzył ogromnymi darami. Na moim więc przykładzie 

ukazał wszystkim ludziom ogrom swojej wielkoduszności, aby nikt, kto dopuścił się 

choćby największej zbrodni, patrząc na mnie nie wątpił w ocalenie”.  

Święty Apostoł mówi to z wielką pokorą.  
 

Trzeba wszak wiedzieć, że wcale nie miał świadomości, iż wiódł życie nieprawe, 

skoro stwierdził w Liście do Filipian: „Co do sprawiedliwości opartej na Prawie – 

byłem bez zarzutu: (Flp 3, 6), pamiętał jednak o tym, co uczynił przeciw Kościołowi. 
 

Stwierdził bowiem w Liście do Koryntian: „Nie jestem godzien zwać się 

apostołem, bo prześladowałem kościół Boży” (1 Kor 15, 6). Pomny więc Bożego 

dobrodziejstwa wraca do głoszenia chwały Boga. 

 „A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu 

mądremu Bogu cześć i chwała na wieki. Amen”.  

 

Ponieważ stwierdził, że Szafarzem owych dóbr był Chrystus Pan (1 Tm 1, 12–16), 

chce pouczyć, że dokonało się to za pozwoleniem Boga Ojca i przy współudziale 

Ducha Świętego; przechodzi więc od jednej Osoby do wspólnej natury [Trójcy] i głosi 

hymn ku Jej chwale.  

Pomijając imiona [poszczególnych] Osób, wielbi naturę Boga. Łatwo bowiem 

zrozumieć, że jego słowa odnoszą się nie tylko do Boga Ojca, lecz również do Syna i 

do Ducha Świętego.  

 „Królem wieków” jest przecież nie tylko Ojciec, lecz również jednorodzony 

Syn, który wszak jest Stwórcą wieków; tak samo jest nim Duch Święty;  



 przecież Święty Apostoł również Jego nazwał „wiecznym”, mówiąc: „który 

przez Ducha wiecznego” (Hbr 9, 14). „Nieśmiertelny i niewidzialny” to 

również określenia Syna i Ducha Świętego.  

 

Ze stwierdzeń tych wynika, że  

 

określenie „Bóg” jest w rzeczy samej imieniem jedynej Trójcy. 

 

Oprócz Niej bowiem żadna inna istota nie jest Bogiem. 

 

 

 

100 SŁÓW
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Czasem wydaje się, że Bóg powinien być taki, jakiego sam siebie przedstawił w 

rozmowie z Mojżeszem (PIERWSZE CZYTANIE): na w pamięć zapadła Jego 

bezkompromisowość i by nikt w przyszłości, pamiętając o karze, nie śmiał powtórzyć 

błędu Izraelitów.  

 

Bóg nie potrafi nie być miłosierny.  

 

Wychodzi z siebie  
 

 szukając zaginionej, zgubionej, marnotrawnego (EWANGELIA),  

 

 bluźniercy, prześladowcy, oszczercy (DRUGIE CZYTANIE).  

 

Nawet jeśli wybrali innego boga, nawet gdy mają złotego cielca. Daje z siebie 

wszystko, nawet gdy odejdą. Cierpliwie czeka na powrót. Albo wręcz zostawia 

wszechświat, by szukać zagubionych. 

  

Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników. 
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