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Rozdział I : Ojcze nasz, któryś jest w niebie 

ABBA 

Bóg Ojciec dla Jezusa to Abba. Jest to aramejska poufała i czuła forma zwracania 

się do ojca: "Tato", "Tatusiu". Była używana w codziennym rodzinnym życiu w 

odniesieniu do ojca, także przez dorosłe dzieci. 

Jezus, zwracając się do Boga: Abba, zaskakiwał, zdumiewał, a niektórych gorszył. 

Powiedzenie do Boga "tatusiu" było zupełnie nowym określeniem i wskazywało na 

niezwykle bliską relację Jezusa z Bogiem Ojcem. 

To dzięki Jezusowi i w Jezusie możemy z ufnością i czułością zwracać się do Boga 

bliskiego, który okazuje się w pierwszym rzędzie Ojcem. 

W Jezusie "mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością, przez wiarę w 

niego" (Ef 3,12). 

Bóg to Ojciec, który nie jest despotą, ale kocha nas i pragnie naszej pełnej miłości 

odpowiedzi dokonanej w wolności. 

 Te dwa dary idą razem: dar miłości i dar wolności. 

Jezus objawia nam Boga przez to, kim jest, co czyni i co mówi. 
 

Tłumaczy Filipowi, który pragnie widzieć Ojca: "Tak długo jestem z wami, a 

jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca" (J 14,9). 

W człowieku Jezusie można widzieć Boga, który jest Ojcem:  

"Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (J 10,20). 

 

Ojcostwo to ogromnie bolesny i trudny temat. Niestety, niewiele jest osób, który 

miały bądź mają normalne, zdrowe, dojrzałe relacje z ojcami.  

Bardzo często ojcostwo to nieobecność, brak emocjonalnego wsparcia, alkohol, 

ucieczka w pracę, ucieczka od odpowiedzialności, przemoc. 



Sporo ludzi ma więc doświadczenie z własnym ojcem, który był boleśnie nieobecny 

bądź raniąco obecny. To doświadczenie w nas jest. Trzeba je nazwać, przeżyć, 

zrozumieć (jeśli się da) i przebaczyć. 

Wmyślenie się i przeżycie, wejście i trwanie w relacji Boga Ojca i Jezusa, które 

wyraża się tak pięknie i głęboko w słowie Abba, są niezwykle pomocne. 

Mogą stać się drogą do uzdrowienia naszej pamięci, przebaczenia, polepszenia 

relacji. Przede wszystkim zaś - do odkrywania prawdziwego oblicza Boga, a dzięki 

temu pełnej miłości naszej osobistej więzi z Bogiem i brania odpowiedzialności za 

życie własne i innych. 

Trzeba zaczynać od Boga Jezusa Chrystusa jako wzoru ojcostwa, a nie 

przenosić obrazu własnego ojca na Boga, co najczęściej się zdarza i jest przyczyną 

całkowitego zafałszowania Jego obrazu. 

Bóg jako wzór ojcostwa ma nam pomóc, byśmy stawali się ojcami na miarę Boga, 

przy wszystkich naszych ograniczeniach. 

Mówiąc o ojcostwie Boga, nie możemy zapominać, że "od niepamiętnych czasów 

dla ludzi Wschodu słowo <ojciec> - w odniesieniu do Boga - kojarzy się z tym mniej 

więcej, co dla nas słowo <matka>"
1
. 

Nie chodzi o przeciwstawianie ojcostwa i macierzyństwa w Bogu. 

Oba wymiary są pomocne, ale też nie wyczerpują rozumienia Boga. 

Święty Jan mówi o "łonie Ojca" (J 1,18). Wymiar macierzyński szczególnie jest 

wyrażony w Starym Testamencie przez określenie Bożego miłosierdzia słowem 

rahamim, które etymologicznie odnosi się do łona matki. 

Miłość miłosierną Boga najpełniej doświadcza się w przebaczeniu i obietnicy: 

"Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna 

swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!" (Iz 49,15). 

 

Na początku pojawił się temat zaproszenia nas przez Bożą miłość do odpowiedzi 

miłości w pełnej wolności. 

Ten wątek szczególnie podkreśla św. Paweł w Liście do Rzymian: 

"Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.                            

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale 

otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!  

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi 

Bożymi.  Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a 
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współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć 

udział w chwale. " (Rz 8,14-17). 

 

To jest dar Jezusa, który uzdalnia nas do takiej miłości w wolności:  

"Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie 

poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli" (Ga 5,1). 

Stąd też znaczenie i głębia tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem: 

"Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z 

niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, 

abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, 

Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem 

nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli 

Bożej" (Ga 4,4-7). 

W Jezusie odkrywamy nasze synostwo, nasze dziecięctwo Boże. 

W rozumieniu biblijnym najważniejsze w dziecięctwie jest złożenie całego zaufania 

w Bogu. Złożenie wszystkiego, co w nas jest, naszej historii życia, teraźniejszości i 

naszych pragnień. 

Piękny obraz przytulenia się dziecka do rodzica jako wyrazu zaufania i szukania 

bezpieczeństwa. 

Takim doświadczeniem może być adoracja, w której, w całkowitej ciszy i z pełnym 

zaufaniem, powierzamy Bogu nasze życia. Nie trzeba żadnych słów, po prostu 

przytulamy się do Boga, do Bożego Ciała. 

 

Przyjęcie w pełni dziecięctwa, synostwa, dziedzictwa, jakim obdarza nas Bóg 

Ojciec, przyjęcie w miłości i wolności, uczy nas dojrzałości w życiu i w wierze. 

Dojrzałość ta przejawia się we wzięciu pełnej odpowiedzialności za nasze życie, 

relacje, działania. Dojrzałość miłości leczy z lęku, bo "w miłości nie ma lęku, lecz 

doskonała miłość usuwa lęk" (1 J 4,18). 

Dziecięctwo Boże i dojrzałość przenikają się w naszym życiu i wzajemnie 

wspierają. 

I w takiej sytuacji myślenie o Bogu jako "Ojcu", "Tatusiu" jest określeniem 

bliskości, która nie prowadzi do braku szacunku, ale do jeszcze większego uznania i 

miłości. 

Do każdego z nas, takiego słabego i nieumiejętnego w relacjach, związkach, 

miłości, Pan Bóg mówi: "Oddaję ci cały świat. Masz być w nim w pełni 

zaangażowany". 



Nasze dziecięctwo, będące pełnym zaufaniem do Boga, łączy się z dojrzałą 

odpowiedzialnością za powierzony nam świat i życie, co jest oznaką zaufania Boga do 

nas.  

Mamy być dojrzali w naszej wierze, mamy podejmować odpowiedzialność za to, 

kim jesteśmy i co robimy. (...) 

 

W tym początkowym zwrocie "Ojcze nasz", poza dziecięctwem i dojrzałością, są 

razem także dziecięctwo (synostwo) i braterstwo. 

Jesteśmy dziećmi tego samego Boga oraz braćmi i siostrami Jezusa: "Do Boga 

mówić <Ojcze> możemy tylko w <my> uczniów, bo <dziećmi Bożymi> możemy się 

stać naprawdę tylko przez wspólnotę z Jezusem Chrystusem"
2
. 

Bóg jest ojcem każdego z tych, których spotykamy na naszej drodze.  

Słowo "nasz" to oznaka wspólnoty i odrzucenie indywidualizmu, egoizmu, 

zamknięcia się na wyrażonego w słowach: "ja i mój Bóg"
3
. 

Jednym z najpoważniejszych sprawdzianów jest modlitwa za innych, a zwłaszcza 

za tych, którzy nas skrzywdzili i którym nie zawsze potrafimy przebaczyć. 

W pouczeniu na temat miłości nieprzyjaciół i modlitwy za nich Jezus wskazuje, że 

jest to po to, "abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie" (Mt 5,45). 

Nie tylko chodzi o modlitwę, ale także o umiejętność przebaczenia i wspólnego 

życia (również wtedy, kiedy to przebaczenie jest trudne czy wręcz niemożliwe). 

"Jeśli rzeczywiście modlimy się <Ojcze nasz>, wyzbywamy się indywidualizmu, 

ponieważ miłość, którą przyjmujemy, wyzwala nas z niego. Zaimek "nasz" 

rozpoczynający Modlitwę Pańską, podobnie jak <my> czterech ostatnich próśb, nie 

wyklucza nikogo. Aby był on wypowiedziany w prawdzie, należy przezwyciężyć 

nasze podziały i różnice" (KKK 2792). 

W słowach "Ojcze nasz, któryś jest w niebie", zwrot Abba ma nam zatem 

pomagać w odkrywaniu bliskości Boga i Jego prawdziwego Oblicza, a zaimek 

dzierżawczy "nasz" - chronić przed pokusą wyłączenia kogokolwiek ze wspólnoty                 

i byciem sędzią w sprawach bliźnich. (...) 

 

Krzysztof Popławski OP 
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Przypowieść o przeoczonym raju (Łk 15,11-32) 

 

 Kontekst 

W czasach Jezusa sprawy majątkowe w rodzinie żydowskiej były uregulowane. 

Cały majątek należał do ojca i wyłącznie on decydował o wszystkim. 

W rodzinie, w której było dwóch synów, po śmierci ojca starszemu przypadały 

dwie trzecie majątku, ale wraz ze zobowiązaniem zapewnienia utrzymania matce                  

i siostrom. 

Młodszy syn zgodnie z prawem otrzymywał jedną trzecią i zapewne właśnie tyle 

mógł domagać się od ojca bohater naszej przypowieści. 

Wyjazd "do dalekiego kraju" był powszechną praktyką w starożytnej Palestynie. 

Żydzi podróżowali dość swobodnie, korzystając z bezpieczeństwa zapewnianego 

przez wielkie państwa dominujące w sąsiedztwie, najpierw Seleucydów panujących 

nad Azją Mniejszą, Mezopotamią i Persją oraz Ptolemeuszów władających Egiptem, a 

następnie Rzymian. 

Szacuje się, że wskutek licznej emigracji poza Palestyną żyło cztery razy więcej 

Żydów niż w ojczyźnie. Często tworzyli zwarte społeczności utrzymujące więź z 

krajem i wiernie zachowujące tradycję. 

Warto pamiętać, że zwany Septuagintą przekład Biblii hebrajskiej na język grecki 

został dokonany w Aleksandrii, czyli w Egipcie. Tamtejsza synagoga gromadziła 

podobno takie tłumy, że trzeba było przy pomocy wielkich flag dawać znaki 

uczestnikom nabożeństw. 

Mniejsze lub większe skupiska Żydów można było spotkać praktycznie w każdym 

znaczącym mieście Cesarstwa Rzymskiego, co w bardzo dużym stopniu ułatwiło 

późniejsze działania ewangelizacyjne św. Pawła i innych misjonarzy głoszących wiarę 

w Chrystusa. 

Młodszy syn z przypowieści ewidentnie przebywa na emigracji poza środowiskiem 

żydowskim, idzie na służbę do poganina i pracuje dla niego jako pastuch świń. 

Żydzi zgodnie z przepisami Tory uważali świnie za zwierzęta nieczyste ("wieprz 

jest nieczysty, mięsa jego jeść nie będziecie i padliny jego się nie dotkniecie" -             

Pwt 14,8), a praca przy nich uchodziła za szczególnie hańbiącą -znane jest starożytne 

powiedzenie żydowskie z Miszny: "Przeklęty człowiek, który hoduje świnie". 

  

 



 Refleksja 

Przyznam, że mam duży kłopot z tytułem powszechnie nadawanym tej 

przypowieści.  

Nazwanie kogokolwiek "marnotrawnym" brzmi jak najgorsza obelga. Marnotrawny 

w gruncie rzeczy znaczy: niewart nawet jedzenia, które zjada.  

Człowiek zbędny, którego lepiej, żeby w ogóle nie było. Jak chwast w ogrodzie, 

który nic nie daje, tylko szkodzi i niepotrzebnie odbiera miejsce bardziej 

wartościowym roślinom. Najlepiej go wyrwać z korzeniami i spalić. 

Ale dla Boga żaden człowiek nie jest bezużytecznym chwastem. 

Myślę, że na tym właśnie polega głęboki sprzeciw wierzących chrześcijan wobec 

kary śmierci nawet dla ewidentnych zbrodniarzy. To nie szkodzi, że resztę życia 

spędzą w więzieniu, nie powinniśmy im żałować jedzenia, które w tym czasie zjedzą 

teoretycznie bez żadnej korzyści dla społeczeństwa - dostateczną korzyścią dla 

pozostałych jest w tym wypadku czytelne świadectwo, że życie każdego człowieka 

jest wielką wartością i tylko Bóg może je odbierać. 

Koncepcja człowieka marnotrawnego, zaszczepiona u nas za sprawą staropolskich 

przekładów, jest głęboko nieewangeliczna i powinna zniknąć z naszych Biblii, a co 

ważniejsze, z naszej świadomości. 

To nie jest część nauczania Jezusa, to fatalna inicjatywa jakiegoś redaktora sprzed 

wieków, wzmocniona przez wyjątkowo szkodliwe tłumaczenie. 

 

Spróbujmy zrozumieć, co w tej historii się stało. 

Jedna z najlepszych metod interpretacji przypowieści polega na szukaniu elementu 

odbiegającego od normy. Często trudno nam to zrobić, bo wymaga to zrozumienia, co 

było nietypowe albo wręcz szokujące z punktu widzenia słuchaczy Jezusa. 

Nie zawsze umiemy wejść w mentalność ludzi z zupełnie innego kręgu 

kulturowego, żyjących dwa tysiące lat temu. 

Wielu niuansów po prostu nie znamy, musimy bazować na intuicji lub domysłach. 

 Jaki element musiał zadziwić w opowiadaniu Jezusa? 

Zwykle sądzimy, że chodziło o przebaczenie i radosne przyjęcie młodszego syna, 

który tak bardzo głupio postąpił. Ale chyba nie doceniamy innego elementu historii. 

Myślę, że pierwszy jęk przeszedł po widowni już wtedy, gdy padły słowa o 

przyznaniu synowi jego części majątku. 

W sensie prawnym żądanie chłopaka było bezpodstawne i na pewno nie mógł 

wymusić zgody ojca.  



Nic nie wskazuje na to, by ojciec był ciężko chory lub ubezwłasnowolniony - 

widzimy to wyraźnie, gdy po powrocie syna nadal swobodnie dysponuje majątkiem.                  

A jednak zgodził się dać młodszemu synowi gotówkę do ręki. 

Każdy, kto trochę zna życie, musiał z góry wiedzieć, jaki będzie dalszy ciąg tej 

historii. 

Wprost przestrzega przed tym także Biblia: "Póki żyjesz i tchnienie jest w tobie, 

nikomu nie dawaj nad sobą władzy. Lepszą jest bowiem rzeczą, żeby dzieci ciebie 

prosiły, niż żebyś ty patrzył na ręce swych synów" (Syr 33,21-22). 

Młody facet z kieszeniami wypchanymi pieniędzmi wyrusza na podbój świata. 

Domyślamy się, że raczej nie będzie kupował książek i spędzał czasu na dyskusjach 

filozoficznych. 

Wiemy to my, wiedzą słuchacze Jezusa, tylko ojciec tego nie wie? Dlaczego się 

zgodził, skoro nie musiał? 

To właśnie powinno nas najpierw zaszokować. 

Otóż ojciec zgodził się na wypłatę udziału w części majątku, bo w zadziwiający dla 

nas sposób szanował wolność swojego syna. 

Nie chciał go przy sobie zatrzymać za cenę zniewolenia i frustracji. Nie był naiwny, 

wręcz przeciwnie, wiedział, że odkąd syn zapragnął przekonać się, jakie atrakcje 

czekają na niego poza domem, nie da się mu tego wybić z głowy. 

Relacja oparta na wolności często wiąże się z ryzykiem, ale jaką wartość ma relacja, 

w której wolności nie ma? 

 

Dalej wszystko potoczyło się zgodnie z tak zwaną mądrością życiową. 

Młody przepuścił pieniądze na wino, kobiety i śpiew, degenerując się szybko. W 

końcu nie miał już co jeść. 

Nawet niezbyt pobożnych Żydów musiało wstrząsać na myśl, że ich rodak pragnie 

żywić się resztkami dla świń. 

My widzimy w tym przejaw ekstremalnego głodu, oni widzieli dodatkowo 

kompletny upadek religijny. Zgodnie z Torą świnie były zwierzętami nieczystymi, 

nigdy nie hodowano ich w Izraelu. 

Sam kontakt z nimi był obrzydliwy, jedzenie z ich koryt musiało być czymś 

naprawdę strasznym. 

Będąc na tym dnie poniżenia, nasz młodzieniec postanawia wrócić do domu. Nie 

tylko dlatego, że żałuje swojego postępowania. Zapewne również z powodu zwykłego 

głodu. 



 

Jesteśmy tak obeznani z postacią miłosiernego ojca, że drugie wielkie zaskoczenie 

już nas tak nie zaskakuje, jak powinno. 

Zwróćmy jednak uwagę, że to ojciec przejawia całą inicjatywę. 

Przede wszystkim już z daleka widzi powracającego syna. To nie jest drugorzędny 

szczegół, świadczy o niecierpliwym wyczekiwaniu. 

Ojciec się nie obraził, nie robi wymówek, nie oczekiwał przeprosin i zapewnień, że 

to nigdy więcej się nie powtórzy. 

Natychmiast przyjął syna do domu i od razu symbolicznie przywrócił mu godność, 

dając mu nowe ubranie i pierścień na palec. 

Słusznie widzimy w tym obraz miłosiernego Boga, który gotów jest bezwarunkowo 

przyjąć każdego grzesznika i automatycznie cieszy się z jego powrotu, Dla Boga 

żaden człowiek nie jest „marnotrawny”, bez względu na swoją przeszłość. 

To tak porywająca myśl, że jesteśmy skłonni widzieć tu morał całej historii. Nie tu 

jednak kończy się nauka, jaką możemy wysnuć. 

 

Zdecydowanie  

powinniśmy zwrócić uwagę na dialog pomiędzy ojcem i starszym synem. 

Dopiero tu kryje się właściwy sens. 

Gdyby tak nie było, niezrównany mistrz opowiadania, jakim był Jezus, z pewnością 

by ten fragment po prostu pominął. 

Starszy syn ma całkiem zrozumiałe pretensje, że został potraktowany 

niesprawiedliwie, a jego bratu wszystko uchodzi całkiem bezkarnie. 

Widzimy w tym przejaw zwykłej ludzkiej małości i właśnie takie rozumienie 

przeważa w komentarzach –  

starszy syn jeszcze nie umie przyjąć boskiej perspektywy miłosierdzia  

kieruje się tylko formalnie rozumianą sprawiedliwością, tak jak faryzeusze, którym 

nie podobało się nawracanie celników i grzesznych kobiet. 

Ale dla tak pomyślanego morału wystarczyłaby zapewne znacznie prostsza 

opowieść. 



Zasadnicze słowa, jakie wypowiada ojciec do starszego syna, aby uspokoić jego 

wzburzenie, to: „ty zawsze jesteś ze mną”. To tłumaczy wszystko.  

Starszy syn już otrzymał nagrodę, której tak bardzo się domaga – tą  

nagrodą jest przebywanie z ojcem w jego domu, lepszej nagrody już nie ma. 

W naszym życiu nie możemy uzyskać nic bardziej wartościowego, chociaż nie 

zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. 

To właśnie jest główny wniosek z przypowieści. 

 

Historia dwóch synów i ich ojca to powrót do najstarszego biblijnego 

opowiadania. 

 Bóg stworzył człowieka i obdarzył go wolnością. 

Te dwa fakty determinują całą naszą tożsamość – jesteśmy wolni, ale prawdziwe 

szczęście możemy odnaleźć tylko w domu Ojca. 

Jak wiemy, pierwszy człowiek swoją wolność wykorzystał do buntu, chciał bowiem 

zdobyć zarezerwowaną dla Boga zdolność wytyczania granicy pomiędzy dobrem i 

złem. 

Bóg oczywiście mógł ten bunt udaremnić, ale tylko kosztem wolności, dlatego 

pozwolił człowiekowi na jego szaleństwo. 

Bóg nie chce utrzymać nas przy sobie za pomocą kajdan, dom Ojca nie może być 

złotą klatką, w której niby jest cudownie, ale nie można wyjść. Wręcz przeciwnie, 

drzwi w tym domu są zawsze otwarte, w obie strony. 

Młodszy syn z przypowieści to Adam, który chce koniecznie skorzystać ze swojej 

wolności i poszukać szczęścia poza domem.. Chce sam się przekonać, jak to jest. 

Ojciec nie udaremnia tego buntu, chociaż oczywiście wie, jakie będą skutki. 

Człowiek może odejść nawet bardzo daleko i pogrążyć się w głębokim pogaństwie, 

ale w głębi swego serca będzie zawsze wiedział, że jego prawdziwa ojczyzna jest 

gdzie indziej. 

Właśnie tę prawdę wyznajemy w modlitwie, którą dał nam Jezus: nasz Ojciec jest w 

niebie, tam jest nasza jedyna ojczyzna, tylko tam jesteśmy naprawdę na swoim 

miejscu. 

Tęsknota za zjednoczeniem z Ojcem jest głęboko wpisana w nasze serce i nawet 

najgorszy grzech nie może tego przesłonić. 



O młodym buntowniku, który koniecznie chciał pójść na nowo drogą Adama, 

nieprzypadkowo mówi się jak o zmarłym: "umarł, a ożył, zginął, ale się odnalazł". 

Grzech, czyli oddzielenie od Boga, jest stanem śmierci, Życie jest tylko w 

zjednoczeniu z Ojcem, wszystko inne to ułuda. 

Dlatego drugi syn otrzymuje rzeczywistą nagrodę, bo był i jest w domu ojca, więcej 

już otrzymać nie może. 

 Zastanawialiście się kiedyś, jak by to było, gdyby Adam nie sięgnął po 

zakazany owoc i pozostał w raju? Albo gdyby miał brata, który nie 

sprzeciwiłby się Ojcu? 

Tutaj możemy poznać taką alternatywną historię, a zawarta w niej przestroga 

powinna nas budzić z letargu. 

Starszy syn to taki grzeczny Adam, który nie ma za sobą żadnych dramatycznych 

przeżyć. Nie dopuścił się żadnego straszliwego grzechu, przez całe życie robił 

wszystko, jak należy, od lat pozostawał wierny, "nie przekroczył nigdy żadnego 

zakazu". 

Obiektywnie był cały czas w raju. 

Jeśli się dobrze zastanowić, pewnie wielu osobom bliżej do niego niż do młodego 

buntownika, który "rozrzutnie roztrwonił majątek" i w krótkim czasie upadł na dno. 

Czego brakuje temu grzecznemu Adamowi, skoro wszystko ma? 

Brakuje mu radości! Jest z Ojcem, ale tak się do tego przyzwyczaił, że już przestał 

to doceniać. Przeoczył, że jest w raju. 

Starszy syn reprezentuje każdego z nas, gdy mówi: "No dobrze, Ojcze, jestem Ci 

wierny, ale gdzie są atrakcje?". 

Reprezentuje nasze wielkie rozczarowanie, otóż Bóg za naszą wierność nie 

przygotował dla nas komfortowej wersji życia, gdzie jeden cud ledwo nadąża za 

drugim. 

Cierpimy jak wszyscy inni. Najgorsze choroby nie są zarezerwowane tylko dla 

"pogan", tragedia przedwczesnej śmierci niestety nie omija najbliższych nam osób, 

mamy problemy z pracą, nasze rodziny niszczy alkohol, absurdalne konflikty 

wdzierają się u nas pomiędzy rodziców i dzieci, między braci i siostry. 

Starszy syn też niby jest uprzywilejowany, ale zasuwa na polu razem z 

niewolnikami i najemnikami. Trudno czasem oprzeć się wnioskowi, że trochę słaby 

jest ten nasz raj. 



 

 W takim razie co daje nam Bóg? 

Odpowiedź jest zarazem wspaniała i rozczarowująca, zależnie od naszej gotowości 

jej przyjęcia: Bóg daje nam siebie. 

Nie usuwa z naszego życia wszystkich problemów i nieszczęść, ale we wszystkich 

tych problemach i nieszczęściach, i oczywiście także we wszystkich chwilach radości, 

jest po prostu z nami. 

Jak najlepszy ojciec, który nigdy nie porzuca swojego dziecka. 

Przebywanie z Ojcem to nagroda sama w sobie, to cel całego naszego życia. To 

jedyne prawdziwe szczęście człowieka, który bez Boga nie może uspokoić swoich 

wewnętrznych konfliktów. 

Obyśmy nie byli jak młodszy syn, który musiał najpierw doznać krańcowego 

kryzysu, żeby to zrozumieć. 

Ale nie bądźmy też jak ten starszy, który wprawdzie nie zdecydował się na 

dramatyczny bunt, ale nie umie docenić tego, co ma. 

 

 Jaki tytuł powinno mieć to pouczenie? 

Proponowane czasem w tym miejscu określenie "przypowieść o ojcu i dwóch 

synach" jest z pewnością lepsze od kładzenia akcentu na samego "syna 

marnotrawnego", ale wciąż ma przede wszystkich znaczenie techniczne, po prostu 

lepiej uwzględnia faktycznych bohaterów. 

Jeśli dobrze się nad tym zastanowić, chyba najlepsze byłoby nazwanie tej pięknej 

historii przypowieścią o przeoczonym raju.   

 

Dariusz Kubuj 

 

 

 

 

 



 


