
S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
Z Ewangelii według świętego Łukasza:

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, które jadały 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. […]
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
Z Ewangelii według świętego Łukasza:

[…] 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 suknię 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.
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 znaczy. 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”.

ŁK 15, 11-30



S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#1 „część majątku, która na mnie przypada”

Pragnienie zuchwałego syna.
Przypadała, ale po śmierci ojca. Ojciec – póki co – żył i niewiele zapowiadało, żeby
miało się to prędko zmienić. Niecierpliwość prowadzi syna do potraktowania ojca
jak zmarłego. Ale spójrzmy z innej strony.
Majątek mógł się pomniejszyć. Mogła nastać klęska głodu i w ten sposób zabrałby
część, która normalnie powinna należeć do brata.
Mógł też wzrosnąć. Wtedy straciłby na swoim pośpiechu.
Cierpliwość jest cnotą pozwalająca nam otrzymać dokładne tyle, ile Bóg zamierza
nam dać. Jeśli jesteśmy mu wierni, w ostatecznym rozrachunku na tym
skorzystamy.
Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem.
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#2 „strąkami, które jadały świnie”

Pragnienie zdesperowanego syna.
Pasterzem (zajęcie niskiej rangi) świń (zwierząt nieczystych), które
mógł posiadać tylko poganin (człowiek drugiej kategorii) chciał
zostać Izraelita (to duma być członkiem Narodu Wybranego),
poddając się władzy tego poganina (cóż za poniżenie!), żeby móc
jeść (trudno o większy niedostatek) to samo (czyli to, co popadnie),
co zwierzęta (świnie nie wiedzą, co to savoir vivre). Tyle o sytuacji
materialnej i upadku morale młodszego syna mówią nam badacze
Pisma. To musiało działać na wyobraźnię faryzeuszy.
Z takiego upadku Bóg podnosi człowieka. ŁK 15, 11-30



S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#3 „choćby jednym z najemników”

Pragnienie zniecierpliwionego syna.
Niektórzy widzą tu pokorę.
Jesteśmy daleko od pokory. To chłodna kalkulacja. Skoro mógł wrócić teraz,
mógł wrócić i wcześniej. Nie wraca do ojca. Wraca do majątku ojca. Nie
próbuje odzyskać godności syna. Chce mieć minimum przysługujące
niewolnikowi. Takiego człowieka podnosi Bóg.
W całej nieroztropności i zuchwałości młodszy syn dostrzegł pierwszy
brak. Coś było nie na miejscu.
Z najmniejszego śladu refleksji Bóg potrafi odczytać pragnienie nawrócenia,
nawet jeśli ja sam sobie go nie uświadamiam.
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#4 „utuczone cielę”

Pragnienie miłującego ojca.
Ponoć utuczone cielę wystarczało na święto wyprawiane dla całej wioski, nie tylko
dla najbliższej rodziny czy nawet wszystkich pracowników ojca. Takie święto
musiało ojca sporo kosztować.
Młodszy syn w ogóle kosztował sporo. Ojciec całe życie pracował na majątek, a
znaczną jego część zmarnowano tak szybko… Ile musiało kosztować to tęsknoty,
odrzucenia, bólu, nie sposób ocenić.
A jednak ojciec chce świętować ponad miarę, ponad sprawiedliwość, ponad
logikę. Radość napełniła jego serce, więc to jego decyzja, że chce się nią dzielić.
Nawet jeżeli Bóg wynagradza nas w sposób daleki od tego, co uznajemy za
sprawiedliwe, to daje nam to, co należy do Niego, nie do nas.
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#5 „koźlęcia, żebym się zabawił”

Pragnienie sfrustrowanego syna.
Możemy być niemal pewni, że ojciec nigdy tego koźlęcia nie odmówił. Dlaczego?
Starszy syn rozmawia z ojcem w takiej złości, że na pewno nie pominąłby takiej
informacji, gdyby ona była prawdziwa – zwłaszcza, że oskarżył brata o trwonienie
majątku z nierządnicami, czego nie mógł wiedzieć (mógł tylko podejrzewać).
Jeśli ojciec nie dał czegoś i nie odmówił daru, wniosek jest prosty – syn nie prosił.
Dlaczego?
Brat otrzymał bez słowa cały należący do niego majątek, choć już prośba była dla
ojca obelgą. Nie mógł obawiać się odmowy.
Jeśli syn nie chce i nie próbuje doświadczać miłości ojca, stawia się w pozycji
osoby obcej. Niewolnika.
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