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Liturgia Słowa soboty II tygodnia Wielkiego Postu wyraźnie wpisuje się w przeżywanie czasu
czterdziestodniowej pokuty. Przychodzimy do Ojca Niebieskiego, by uzyskać przebaczenie
grzechów, by wynieść stąd radość prawdziwego pojednania. Przypomina nam o tym
przypowieść o synu marnotrawnym, o której papież Jan Paweł II pisał m.in w Encyklice "Dives
in misericordia". Jan Paweł Wielki podkreślił, że w "przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15,
11-32), w której słowo „miłosierdzie” nie pada ani razu, sama istota miłosierdzia Bożego
wypowiedziana zostaje w sposób szczególnie przejrzysty. [...]

Ten syn, który otrzymuje od ojca przypadającą mu część majątku i z tą częścią opuszcza dom,
aby w dalekich stronach wszystko roztrwonić „żyjąc rozrzutnie”, to poniekąd człowiek
wszystkich czasów, począwszy od tego, który po raz pierwszy utracił dziedzictwo łaski i
sprawiedliwości pierwotnej. Analogia jest w tym miejscu bardzo pojemna. Przypowieść dotyka
pośrednio każdego złamania przymierza miłości, każdej utraty łaski, każdego grzechu. Mniej
uwydatnia się w tej analogii niewierność całego ludu Izraela, tak jak to miało miejsce w tradycji
prorockiej, ale również i tam sięga analogia marnotrawnego syna. Ten syn „gdy wszystko wydał
(...) zaczął cierpieć niedostatek” tym bardziej, że „nastał ciężki głód w owej krainie”, do której
udał się, opuszczając dom ojcowski. I w tym stanie rzeczy pragnął pożywić się czymkolwiek,
bodaj tym, czym „żywiły się świnie”, które podjął się pasać u „jednego z obywateli owej krainy”.
Ale nawet tego nikt mu nie chciał podać.
Analogia wyraźnie przesuwa się ku wnętrzu człowieka. Dziedzictwo, które otrzymał od ojca,
było pewnym zasobem dóbr materialnych; jednakże ważniejsza od tych dóbr była godność syna
w domu ojca. Sytuacja, w jakiej się znalazł wraz z utrata owych dóbr, musiała mu uświadomić tę
właśnie utraconą godność. Nie myślał o tym w przeszłości, wówczas kiedy domagał się od ojca
swojej część majątku, ażeby pójść z nią w świat. I zdaje się nie uświadamiać sobie tego nawet i
teraz, kiedy mówi do siebie: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu
z głodu ginę”! Mierzy siebie miarą tych dóbr, które utracił, których „nie ma”, podczas gdy
najemnicy w domu jego ojca „mają”. Słowa te świadczą przede wszystkim o stosunku do dóbr
materialnych. A jednak poza powierzchnią tych słów kryje się cały dramat utraconej godności,
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świadomość zmarnowanego synostwa.
I wtedy przychodzi decyzja: „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 mnie choćby jednym z najemników” (Łk 15, 18 n.). Te słowa odsłaniają głębiej
sprawę najistotniejszą. W synu marnotrawnym poprzez całokształt sytuacji „materialnej”, w
jakiej się znalazł na skutek swojej lekkomyślności, na skutek grzechu, dojrzało poczucie
utraconej godności. Kiedy decyduje się pójść z powrotem do domu rodzinnego i prosić ojca o
przyjęcie — lecz nie na prawach syna, ale najemnika — zewnętrznie biorąc zdaje się działać ze
względu na głód i nędzę, w jaką popadł, jednakże motyw ten jest przeniknięty świadomością
głębszej utraty: być najemnikiem w domu własnego ojca, to z pewnością głębokie upokorzenie i
wstyd. Uświadamia sobie, że nie ma prawa do niczego więcej, jak do stanu najemnika w domu
swojego ojca. Decyzja jego zastaje podjęta z całym poczuciem tego, na co zasłużył i do czego
jeszcze może mieć prawo przy zachowaniu ścisłej sprawiedliwości. Właśnie to rozumowanie
ukazuje, iż w centrum świadomości syna marnotrawnego znalazło się poczucie utraconej
godności, tej, która wynikała ze stosunku syna do ojca. I z tak podjętą decyzją wyrusza w
drogę.
W przypowieści o synu marnotrawnym nie występuje ani razu słowo „sprawiedliwość”, podobnie
jak w tekście oryginalnym nie ma też wyrażenia „miłosierdzie”. A jednak w sposób ogromnie
precyzyjny stosunek sprawiedliwości do tej miłości, która objawia się jako miłosierdzie, zostaje
wpisany w samą treść ewangelicznej przypowieści. Tym jaśniej widać, iż miłość staje się
miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości, ścisłą, a
czasem nazbyt wąską. Syn marnotrawny z chwilą utraty wszystkiego, co otrzymał od ojca,
zasługuje na to, ażeby — po powrocie — pracując w domu ojca jako najemnik, zapracował na
życie i ewentualnie stopniowo dopracował się jakiegoś zasobu dóbr materialnych, chyba nigdy
już w, takiej ilości, w jakiej zostały one przez niego roztrwonione. Tego domagałby się porządek
sprawiedliwości. Tym bardziej, że ów syn nie tylko roztrwonił swoją część majątku, jaką
otrzymał od ojca, ale także dotknął i obraził tego ojca całym swoim postępowaniem.
Postępowanie to, które w jego własnym poczuciu pozbawiło go godności syna, nie mogło być
obojętne dla ojca. Musiało go boleć. Musiało go w jakiś sposób także obciążać. Przecież
chodziło w końcu o własnego syna. Tego zaś stosunku żaden rodzaj postępowania nie mógł
zmienić ani zniszczyć. Syn marnotrawny jest tego świadom; świadomość ta jednak każe mu
tym wyraźniej widzieć utraconą godność i prawidłowo oceniać miejsce, jakie może mu jeszcze
przysługiwać w domu ojca.
Ten precyzyjny rysunek stanu duszy marnotrawnego syna pozwala nam z podobną precyzją
zrozumieć, na czym polega miłosierdzie Boże. Nie ulega wszak wątpliwości, iż w tej prostej, a
tak wnikliwej analogii postać ojca odsłania nam Boga, który jest Ojcem. Postępowanie tego ojca
z przypowieści, cały sposób zachowania się, który uzewnętrznia wewnętrzną postawę, pozwala
nam odnaleźć poszczególne wątki starotestamentalnej wizji Bożego miłosierdzia w zupełnie
nowej syntezie, pełnej prostoty i głębi zarazem. Ojciec marnotrawnego syna jest wierny
swojemu ojcostwu, wierny tej swojej miłości, którą obdarzał go jako syna. Ta wierność wyraża
się w przypowieści nie tylko natychmiastową gotowością przyjęcia go do domu, gdy wraca
roztrwoniwszy majątek. Wyraża się ona jeszcze pełniej ową radością, owym tak szczodrym
obdarowaniem marnotrawcy po powrocie, że to aż budzi sprzeciw i zazdrość starszego brata,
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który nigdy nie odszedł od Ojca i nie porzucił jego domu.
Ta wierność samemu sobie ze strony ojca — znany już rys starotestamentalnego hesed —
znajduje równocześnie szczególny wyraz uczuciowy. Czytamy, że skoro tylko ojciec ujrzał
wracającego do domu marnotrawnego syna, „wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego,
rzucił mu się na szyję i ucałował go” (Łk 15, 20). Ów ojciec niewątpliwie działa pod wpływem
głębokiego uczucia i tym się również tłumaczy jego szczodrość wobec syna, która tak oburzyła
starszego brata. Jednakże podstaw do owego wzruszenia należy szukać głębiej. Oto ojciec jest
świadom, że ocalone zostało zasadnicze dobro: dobro człowieczeństwa jego syna. Wprawdzie
zmarnował majątek, ale człowieczeństwo ocalało. Co więcej, zostało ono jakby odnalezione na
nowo. Wyrazem tej świadomości są słowa, które ojciec wypowiada do starszego syna: „trzeba
się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się” (Łk
15, 32). W tym samym rozdziale Ewangelii św. Łukasza czytamy przypowieść o znalezionej
owcy (por. Łk 15, 3-6), a z kolei o odnalezionej drachmie (por. Łk 15, 8 n.), i za każdym razem
uwydatniona jest taka sama radość, jak w wypadku syna marnotrawnego. Owa ojcowska
wierność sobie jest całkowicie skoncentrowana na człowieczeństwie utraconego syna, na jego
godności. Radosne wzruszenie w chwili jego powrotu do domu tym nade wszystko się
tłumaczy.
Można przeto — idąc dalej — powiedzieć, że miłość do syna, która wynika z samej istoty
ojcostwa, niejako skazuje ojca na troskę o godność syna. Troska ta jest miarą jego miłości, tej
miłości, o której później napisze św. Paweł, że „cierpliwa jest, łaskawa jest (...) nie szuka
swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego”, że „współweseli się z prawdą (...) we
wszystkim pokłada nadzieję (...) wszystko przetrzyma” i że „nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 4-8).
Miłosierdzie — tak jak przedstawił je Chrystus w przypowieści o synu marnotrawnym — ma
wewnętrzny kształt takiej miłości, tej, którą w języku Nowego Testamentu nazwano agape.
Miłość taka zdolna jest do pochylenia się nad każdym synem marnotrawnym, nad każdą ludzką
nędzą, nade wszystko zaś nad nędzą moralną, nad grzechem. Kiedy zaś to czyni, ów, który
doznaje miłosierdzia, nie czuje się poniżony, ale odnaleziony i „dowartościowany”. Ojciec
ukazuje mu nade wszystko radość z tego, że „się odnalazł”, z tego, że „ożył”. A ta radość
wskazuje na dobro nienaruszone: przecież syn, nawet i marnotrawny, nie przestał być
rzeczywistym synem swego ojca; wskazuje także na dobro odnalezione z powrotem: takim
dobrem był w wypadku marnotrawnego syna powrót do prawdy o sobie samym.
Tego, co się dokonało pomiędzy ojcem a synem z Chrystusowej przypowieści, nie sposób
ocenić „od zewnątrz”. Nasze uprzedzenia na temat miłosierdzia są najczęściej wynikiem takiej
właśnie zewnętrznej tylko oceny. Nieraz na drodze takiej oceny dostrzegamy w miłosierdziu
nade wszystko stosunek nierówności pomiędzy tym, kto je okazuje, a tym, który go doznaje. I z
kolei gotowi jesteśmy wyciągnąć wniosek, że miłosierdzie uwłacza temu, kto go doznaje, że
uwłacza godności człowieka. Przypowieść o synu marnotrawnym uświadamia nam, że jest
inaczej: relacja miłosierdzia opiera się na wspólnym przeżyciu tego dobra, jakim jest człowiek,
na wspólnym doświadczeniu tej godności, jaka jest jemu właściwa. To wspólne doświadczenie
sprawia, że syn marnotrawny zaczyna widzieć siebie i swoje czyny w całej prawdzie (takie
widzenie w prawdzie jest autentyczną pokorą); dla ojca zaś właśnie z tego powodu staje się on
dobrem szczególnym: tak bardzo widzi to dobro, które się dokonało na skutek ukrytego
promieniowania prawdy i miłości, że jak gdyby zapomina o całym złu, którego przedtem
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dopuścił się syn.
Przypowieść o synu marnotrawnym wyraża w sposób prosty i dogłębny rzeczywistość
nawrócenia. Nawrócenie jest najbardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności
miłosierdzia w ludzkim świecie. Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo
choćby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne
czy materialne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako
dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich
nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. W takim znaczeniu miłosierdzie stanowi
podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę konstytutywną Jego posłannictwa.
Tak też rozumieli i tak urzeczywistniali miłosierdzie wszyscy Jego uczniowie i naśladowcy. Nie
przestała ona nigdy objawiać się w ich sercach i czynach jako szczególnie twórczy sprawdzian
tej miłości, która „nie daje się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża” (por. Rz 12, 21). Trzeba,
ażeby to właściwe oblicze miłosierdzia było wciąż na nowo odsłaniane. Naszym czasom wydaje
się ono — pomimo wszelkich uprzedzeń — szczególnie potrzebne".
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