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Miłosierny ojciec
i błądzący syn
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi 2015 r. rozpoczęliśmy Jubileuszowy
Rok Bożego Miłosierdzia. Przesłanie o Bogu miłosiernym wyszło z naszej Ojczyzny. Jego
heroicznym świadkiem stała się św. Siostra Faustyna Kowalska, a największym głosicielem w
skali świata stał się św. Jan Paweł II. Rok poświęcony miłosierdziu Boga do człowieka to
wezwanie dla nas - dorosłych - do pogłębionej refleksji nie tylko nad naturą Bożego
miłosierdzia, ale również nad naturą miłosierdzia w relacjach międzyludzkich, a zwłaszcza w
relacji wychowawca-wychowanek.

Punkt wyjścia: powtórka z Adama i Ewy
Prawdę o miłosiernej miłości Boga do grzeszników w precyzyjny i czytelny sposób
wyjaśnia Jezus w przypowieści o marnotrawnym synu i o mądrze kochającym ojcu (por. Łk
15, 11-32). Jest to historia młodego człowieka, który daleko odszedł od Boga, całkowicie
zagubił się i który w konsekwencji ryzykował popadnięcie w rozpacz. W swojej przypowieści
Jezus ukazuje rodzica, który jest symbolem Boga-Ojca. Popatrzmy na najważniejsze aspekty
tej historii. Oto młodszy syn postępuje tak, ja ci, którzy w XXI wieku sami siebie nazywają
ludźmi „postępowymi” i „nowoczesnymi”. Ten młody dorosły ma własny pomysł na to, jak
być szczęśliwym. Chce osiągnąć szczęście w „nowoczesny” sposób, czyli lekko, łatwo i
przyjemnie - bez wysiłku, bez pracy w polu, bez czujności, bez zasad moralnych. Oznajmia
ojcu, że odchodzi i że chce zabrać swoją część majątku.
Taka postawa syna nas nie zaskakuje. To kolejny „postępowy” buntownik, jakich w
każdych czasach jest wielu. W rzeczywistości syn marnotrawny wcale nie jest taki
„nowoczesny” i postępowy”, za jakiego się uważa. Przeciwnie, powtarza on najstarsze,
najbardziej naiwne, a jednocześnie najbardziej radykalne błędy, jakie popełnili pierwsi ludzie
na początku historii. Postawa marnotrawnego syna może nas smucić, ale nie zaskakuje. Raz
jeszcze potwierdza się to, że wychowanek nie tylko zagrożony jest z zewnątrz, jak Józef ze
Starego Testamentu, który został sprzedany do niewoli przez zazdrosnych i prymitywnych
braci. Jest także zagrożony własną słabością i potrafi krzywdzić samego siebie. Syn
marnotrawny nie miał pod drzwiami złych kolegów, którzy namawiali go do zła. Nie miał
dostępu do Internetu z pornografią i wyuzdaniem. Pod jego drzwiami nie stali dilerzy
narkotyków. Nie chodził do szkół, promujących wychowanie bezstresowe, spontaniczną
samorealizację, prawa bez obowiązków czy ideologię gender. Przeciwnie, miał kochającego
ojca, który był wspaniałym wychowawcą, symbolizującym miłość i mądrość samego BogaOjca. Postawa młodszego syna z przypowieści Jezusa to jeszcze jedno potwierdzenie tego, że
do rozwoju i szczęścia potrzebna jest nam pomoc Boga i ludzi, ale do samozniszczenia i
rozpaczy wystarczy nam nasza własna słabość. Nikt z nas nie potrzebuje pomocy z zewnątrz,
by zniszczyć samego siebie.

O ile słabość i bezmyślność syna z przypowieści Jezusa nie jest dla nas zaskoczeniem,
o tyle zaskoczeniem może być to, że ojciec nie próbuje zatrzymać tegoż syna, mimo że go
kocha, że jest świadom jego słabości i że z pewnością niepokoi się o los odchodzącego.
Czytając przypowieść Jezusa, możemy odnieść wrażenie, że ojciec puszcza syna bez walki.
Chciałoby się aż zawołać: „Ojcze, zawalcz jeszcze o syna! Nie daj mu pieniędzy, których żąda.
Wiesz, że twój syn przeżywa wielki kryzys i że wszystko, co dostanie od ciebie, wykorzysta do
zła, do niszczenia własnego człowieczeństwa. Niech cię raczej poda do sądu. Zanim wygra,
może zdąży zmądrzeć i nie zejdzie na drogę autodestrukcji”.
W rzeczywistości ojciec z przypowieści Jezusa uczynił wszystko, by syn nie odszedł.
A co konkretnie zrobił? Kochał! Ten, kto kocha, czyni wszystko, by kochana przez niego
osoba nie odeszła od niego, od Boga, od miłości, od wolności, od świętości. Kto kocha, ten
czyni wszystko, co możliwe, by kochana osoba wybierała drogę błogosławieństwa i życia, a
nie drogę przekleństwa i śmierci. Czy jednak możemy mieć pewność, że ojciec kochał
naprawdę? A może jednak kochał za mało albo nie umiał okazywać swojej miłości? Może
czasem nie rozumiał syna, albo go wręcz krzywdził i dlatego syn postanowił szukać szczęścia
daleko od ojca? Otóż ojciec kochał syna, a ten o tym świetnie wiedział! Możemy być tego
pewni z tego oczywistego powodu, że odchodzący nie ma ojcu niczego do zarzucenia!
Nie jest łatwo odejść od tych, którzy kochają. Miłość bowiem to najwspanialszy ze
wszystkich możliwych sposobów odnoszenia się do drugiej osoby. To takie postępowanie,
dzięki któremu tej drugiej osobie chce się żyć zawsze i w każdej sytuacji. Jednak nawet
miłość nie determinuje, lecz pozostawia kochanej osobie wolność. Gdy ktoś nie odpowiada
miłością na miłość, wtedy nie jest szczęśliwy i łatwo ulega iluzji, że jeśli odejdzie, to
wreszcie doświadczy upragnionego szczęścia. Ci, którzy odchodzą od kochających rodziców,
od Boga i Kościoła, próbują to jakoś „usprawiedliwić”. Szukają choćby najbardziej grubymi
nićmi szytego pretekstu. Zwykle twierdzą, że nie są kochani i że wyłącznie z tego powodu nas
opuszczają. Tymczasem marnotrawny syn nie znajduje nawet pretekstu, by „usprawiedliwić”
swoje odejście Odchodzi mimo tego, że jest kochany i że nie ma ojcu niczego do zarzucenia.
Może ktoś z rodziców czy innych wychowawców pomyśli, że nawet jeśli ojciec z
przypowieści Jezusa aż tak bardzo kochał syna, że ten nie miał mu nic do zarzucenia, to
kochający rodzic powinien jeszcze coś do miłości „dołożyć”. Niechby, na przykład, ojciec
padł na kolana i błagał syna o pozostanie. Niechby zapłakał i powiedział, że umrze na zawał
serca albo że zadręczy się psychicznie, jeśli syn odejdzie. Przecież warto nawet uniżyć
samego siebie, byle tylko próbować zatrzymać ukochaną osobę, która chce odejść daleko od
miłości i od szczęścia! Albo niechby ojciec zastraszył syna. Niechby powiedział mu, że jeśli
odejdzie, to nie będzie miał już prawa powrotu, to zostanie wydziedziczony na zawsze i
marnie zginie! Albo niechby ojciec zastosował wręcz przymus fizyczny. Niechby kazał
swoim sługom, by pilnowali syna dzień i noc, aby nie miał szans się oddalić.
Ojciec z przypowieści Jezusa nie stosuje żadnego z tego typu działań. Nie próbuje
dołożyć próśb czy gróźb do miłości, jaką okazuje synowi. Wie bowiem, że do miłości nie da
się już niczego dołożyć! Nie ma przecież niż większego, silniejszego, bardziej łączącego ludzi
niż miłość! Jeśli ktoś nie reaguje na miłość, to tym bardziej nie zareaguje na prośby i groźby!
Gdyby ojciec uniżył się przed synem, albo gdy próbował go nastraszyć czy na siłę zatrzymać,
wtedy syn i tak by odszedł. Jedyne, co by ojciec „osiągnął”, to dałby synowi pretekst do
usprawiedliwienia swego odejścia. Jeśli ktoś z młodych dorosłych by nam oznajmił, że
odszedł od takiego rodzica, który sam siebie nie szanuje, bo pada przed własnym dzieckiem

na kolana, albo który jest terrorystą, to byśmy byli skłonni przyznać rację odchodzącemu, a
nie rodzicowi.
Trzeba tu doprecyzować, że chodzi o syna, który jest pełnoletni. Pełnoletniość była
bowiem warunkiem, by syn mógł zażądać dla siebie części majątku i odejść z domu
rodzinnego bez pytania rodziców o pozwolenie. Gdyby odejść chciało niepełnoletnie dziecko,
to kochający rodzic ma wręcz obowiązek takie dziecko zatrzymać. Jest bowiem bezpośrednio
odpowiedzialny za los tegoż dziecka. Ponadto, ma wielorakie możliwości, by nie pozwolić
odejść niepełnoletniemu synowi czy niepełnoletniej córce. Ma formalną władzę rodzicielską,
uznawaną przez państwo. Może stosować przymus bezpośredni, na przykład zamknąć drzwi
na klucz. Ma też możliwość zawiadomienia policji o ewentualnej ucieczce z domu
niepełnoletniego dziecka, a policja ma obowiązek takie dziecko szukać i oddać rodzicom. W
skrajnym przypadku, na przykład wtedy, gdy nieletnie dziecko popadło w alkoholizm czy
narkomanię, rodzic ma prawo wnioskować do sądu rodzinnego i dla nieletnich o skierowanie
syna czy córki na przymusową terapię albo do zamkniętego ośrodka wychowawczego. Wobec
pełnoletnich dzieci rodzice tego typu władzy rodzicielskiej już nie posiadają.
Ojciec z przypowieści Jezusa świetnie wie, że jeśli kogoś z pełnoletnich dzieci nie
zatrzymamy miłością, to jesteśmy wtedy bezradni z tego oczywistego powodu - powtórzmy to
jeszcze raz - że w relacjach międzyludzkich nie ma większej siły niż miłość! Jeśli kto z
naszych bliskich czy wychowanków nie reaguje na miłość, to nie tylko my nic na to nie
poradzimy, lecz nawet Bóg jest wtedy bezradny. Wprawdzie Bóg jest wszechmocny, ale – jak
pokazuje nam to w całej historii zbawienia – jest najpierw miłością. Stwórca używa swojej
wszechmocy po to, by kochać, czyli na sposób miłości i w żaden inny sposób. To oczywiste,
że gdyby Bóg chciał, to mógłby sparaliżować albo skutecznie zastraszyć tego, kto planuje
odejść. Nigdy jednak tego nie uczyni, gdyż Ten, który jest miłością, szanuje naszą wolność
nawet wtedy, gdy przybijamy Go do krzyża. Ten, kto kocha, nie używa swojej siły, ranić,
zniewalać, zastraszyć.
Jeśli ktoś z naszych bliskich czy wychowanków odchodzi od Boga i od nas, mimo że
go kochamy, to cierpimy, ale też możemy być pewni, że nie ma w tym naszej winy.
Winowajcami jesteśmy tylko wtedy, gdy ktoś odchodzi dlatego, że nie kochamy lub dlatego,
że krzywdzimy czy że zadręczamy tę drugą osobę. Ojciec z przypowieści Jezusa zrobił
wszystko, by syn był przy nim szczęśliwy, gdyż dojrzale kochał. Mimo to syn okazał się
niewdzięczny i bezlitosny wobec kochającego go rodzica. Gdy zażądał części majątku, który
już tu i teraz mu się jako pełnoletniemu prawnie należał, to przecież wyraźnie dał przez to do
zrozumienia, że nie kocha ojca, że nie czuje się przy nim szczęśliwy i że życzy ojcu śmierci,
bo wtedy będzie mógł już bez proszenia się zabrać z bratem całą resztę majątku. Kochany
przez ojca syn sam nie kocha. W konsekwencji zastawia na samego siebie najbardziej
niebezpieczną pułapkę, jaką może wymyślić człowiek: wmawia sobie, że istnieje łatwo
osiągalne szczęście i że do osiągnięcia tego szczęścia nie potrzebuje ani miłości rodziców, ani
pomocy Boga, ani czujności i pracy nad własnym charakterem, ani małżeństwa i rodziny.
Wystarczą mu wino, dziewczyny i śpiew. Dwa tysiące lat temu Jezus opowiedział
przypowieść o typowym „luzaku” z XXI wieku, czyli o człowieku, który uwierzył, że może
robić to, co chce jego ciało czy jego popędy i że to wystarczy mu do szczęścia.
Jak reagować na odejście kochanej osoby?
Syn, który nie odpowiada miłością na miłość ojca, opuszcza rodzinny dom i uważa, że
ma rację. Jest przekonany, że teraz to już na pewno będzie szczęśliwy. W rzeczywistości

okazuje się jeszcze jednym „nowoczesnym” i „postępowym” głupcem, który zaczyna
funkcjonować w świecie miłych - początkowo! - fikcji i podąża za toksycznymi iluzjami
szczęścia. Jest głupcem z tego powodu, że szuka szczęścia tam, gdzie go nie można znaleźć.
Czyni to, co łatwe i przyjemne zamiast tego, co dobre i mądre. Szybko jednak przekonuje się
o tym, że na tej drodze nie będzie szczęśliwy. Po oczarowaniu rozrywkowym stylem życia,
przychodzi zupełnie zaskakujące go i skrajnie bolesne rozczarowanie. Droga do szczęścia bez
Boga i bez miłości okazuje się drogą do poniżenia, głodu i osamotnienia. Aby w tej sytuacji
przeżyć, marnotrawny syn godzi się być najemnikiem i paść świnie. Odchodząc od
kochającego ojca, łudził się, że idzie w kierunku ziemi obiecanej, którą sobie wymarzył. W
rzeczywistości zgotował sobie piekło na ziemi.
W tak dramatycznej sytuacji rodzice tej ziemi zwykle nie wiedzą, w jaki sposób
postępować wobec błądzącego, jak mu pomóc, w jaki sposób okazywać mu miłość. Trudno
jest kochać kogoś, kto nie kocha nawet samego siebie. Większość bliskich kieruje się wtedy
uczuciami zamiast miłością, a przez to popada w skrajne postawy. U jednych zwycięża
rozżalenie, gniew, złość. Wyrzekają się błądzącego. Przeklinają go i przekreślają na zawsze.
Nie pozwalają mu wrócić. Informują go, że nigdy mu nie przebaczą i że nie ma prawa do
powrotu. Inni rodzice popełniają błąd przeciwny, czyli za wszelką cenę usprawiedliwiają
błądzącego. Okazują się naiwni. Wymyślają tysiące okoliczności „łagodzących”, byle tylko
wmawiać sobie, że w sumie nic bardzo złego się nie stało. Czynią wszystko, aby błądzący nie
ponosił konsekwencji swoich błędów i nie cierpiał. W konsekwencji tworzą mu komfort
dalszego błądzenia i trwania w grzechu.
Ojciec z przypowieści Jezusa nie wpada w żadną z tych skrajności. Nie kieruje się
emocjami. Dzięki temu nadal kocha swojego syna. Nie przekreśla go, ani nie rozpieszcza. Nie
mści się na nim, ale też nie udaje, że nic złego się nie stało. Cierpi, a mimo to daje synowi
znaki miłości. Wychodzi na drogę. Wypytuje znajomych o los syna, a ci informują syna o
znakach miłości ojca. Jednak w swojej mądrości ojciec nie czyni niczego więcej. Wie, że
największym problemem nie jest to, że syn cierpi, lecz to, że błądzi.
Ktoś może sądzić, że taka postawa ojca świadczy o tym, że kocha on za mało, że
wychodzenie na drogę w kierunku marnotrawnego syna to nie jest wystarczające
potwierdzenie miłości. Niektórzy z rodziców czy innych wychowawców proponują
„poprawić” tę przypowieść i posłać ojca do błądzącego syna. Spróbujmy zatem zrobić tego
typu eksperyment i w naszej wyobraźni wysłać ojca do syna. Oto w tej „poprawionej” wersji
przypowieści ojciec kocha jeszcze „bardziej”, gdyż osobiście idzie do syna, który doświadcza
głodu, poniżenia, osamotnienia. Zawozi mu jedzenie, ubrania i pieniądze. Jest hojny.
Przywozi dobre jedzenie, markowe ubrania i dużo pieniędzy! Jakby zareagował wtedy syn na
tak mocny znak miłości? W pierwszym odruchu mógłby się nawet szczerze wzruszyć i
powiedzieć: Ojcze, teraz to już jestem pewien, że mnie kochasz! Mówili mi wprawdzie
znajomi, że wychodzisz na drogę, że masz przy sobie szaty i pierścień dla mnie, że jesteś
gotowy mi przebaczyć, ale ja w to nie wierzyłem. Myślałem, że znajomi chcą mnie tylko
pocieszyć, bym nie popadł w rozpacz albo nie odebrał sobie życia. Dopuszczałem też taką
myśl, że wychodzisz na drogę, ale że robisz to tylko dla oka ludzkiego, czyli po to, aby cię
chwalili, jaki to jesteś dobry ojciec. A teraz nie mam już żadnych wątpliwości, że mnie bardzo
kochasz i że tylko z tobą będę szczęśliwy. W tej sytuacji wracam natychmiast do ciebie.
Jednak po chwili wahania prawdopodobnie syn powiedziałby: tato, to ty już ruszaj do
domu, a ja ciebie dogonię, bo jestem przecież młodszy. Tylko pójdę się pożegnać z kolegami,
no bo przecież tak wypada, a ty mnie dobrze wychowałeś. I poszedłby pić, ćpać czy współżyć

z nierządnicami. Tym razem uczyniłby to za pieniądze ojca, gdyż swoje już zmarnotrawił.
Idąc do syna, który jeszcze się nie zastanowił i nie zmienił, ojciec - wbrew swej woli dobiłby błądzącego. Ułatwiłby mu dalsze błądzenie. Tym razem może aż do tragicznej
śmierci. Bóg wie, że dopóki ktoś z ludzi trwa w głębokim kryzysie, to w tej fazie życia nie
jest w stanie mądrze skorzystać z naszej pomocy. Ktoś taki kpi sobie z miłości i cierpienia
ludzi, a nawet Boga z miłości i cierpienia Boga.
Po grzechu pierworodnym istnieje dwa rodzaje desek ratunku. Pierwszą deską ratunku
jest Bóg i Jego miłość. Syn Boży stał się jednym z nas, by zachwycić nas swoją miłością
wierną, nieodwołalną, ofiarną aż do krzyża. Kto z wdzięcznością przyjmuje tę miłość i kto ją
naśladuje, ten trwa na drodze zbawienia i rośnie w świętości. Kto jednak - z własnej czy bez
własnej winy - nie korzysta z tej pierwszej, radosnej deski ratunku, temu pozostaje już tylko
ostatnia deska ratunku, czyli własne, osobiste dotkliwe cierpienie. Ludzie dojrzali biorą sobie
do serca cierpienie innych osób. Ludzie przeżywający głęboki kryzys przestają być wrażliwi
na najbardziej nawet dotkliwe cierpienie bliźniego. Także wtedy, gdy oni sami są powodem
tego cierpienia.
Osobiste, dotkliwe cierpienie, sięgnięcie dna bólu, to jedyna rzecz, z której sobie nie
kpi nawet ten człowiek, który znajduje się w bardzo głębokim kryzysie i który już wiele
zmarnotrawił ze skarbu swego człowieczeństwa. To wyłącznie z tego powodu mądrze
kochający ojciec nie przeszkadza błądzącemu synowi ponosić konsekwencje popełnianego
zła. Nie zsyła mu żadnej kary. Nie mści się. Nie możemy też powiedzieć, że dopuszcza
cierpienia, bo przecież syn w ogóle się z ojcem nie konsultuje co do swojego trybu życia.
Przeciwnie, ojciec uczynił wszystko, by syn nie cierpiał. Uczynił wszystko, bo ogromnie
kochał i mądrze wychowywał. Nic nadto nie jest w stanie uczynić nawet najlepszy
wychowawca. Naiwnością byłoby przekonanie, że można uczynić coś więcej i że można być
jeszcze kimś lepszym niż ojciec marnotrawnego syna. Nie można! Nie próbujmy kochać
„bardziej” od Boga, bo taka próba oznaczałaby tylko jedno: że stalibyśmy się bezgranicznie
naiwni i że błądzący całkowicie by nas sobie podporządkowali.
Mądry, a nie tylko dobry ojciec z przypowieści Jezusa wie, że marnotrawny syn
zachowa szansę na ocalenie jedynie wtedy, gdy będzie osobiście cierpiał. Cierpienie, które
jest skutkiem popełnianych przez człowieka błędów, stwarza szansę na refleksję i nawrócenie.
Otwiera oczy. Mobilizuje do tego, by już dłużej nie oszukiwać samego siebie. Uczy odróżniać
dobro od zła. Może jednak ojciec powinien wyjść nieco dalej na drogę w kierunku syna?
Może powinien wyjść aż tak daleko, by syn go fizycznie zobaczył, a nie tylko słyszał od
znajomych o otwartych ramionach ojca? Otóż Bóg wyszedł do nas aż za daleko! Zwróćmy
uwagę na to, kto opowiada nam tę przypowieść? Opowiada ją Ten, który jest prawdziwym
Bogiem i który tak daleko wyszedł ku nam z objawieniem swojej miłości, że stał się jednym z
nas po to, byśmy Go dosłownie zobaczyli. On pozwolił potraktować samego siebie gorzej niż
mordercę-Barabasza. Pozwolił, by źli ludzie przybili Go do krzyża, byśmy odkryli, że Bógczłowiek utożsamia się z naszym cierpieniem. On kocha nas do tego stopnia, że twój i mój los
jest dla Niego ważniejszy niż Jego własny los! Niż nadto nie może uczynić największy nawet
przyjaciel, ani najlepszy wychowawca. Reszta zależy od tego, kto błądzi.

Bóg nie wypomina złej przeszłości

Marnotrawny syn wykorzystuje swoje cierpienie. Jest ono ostatnią deską ratunku dla
tych, którzy nie reagują na miłość Boga i człowieka, ani na cierpienie tych, przez których są
kochani. Na skutek własnego cierpienia syn marnotrawny przemienia się w syna
powracającego. Odtąd już wie, że lepiej jest być choćby sługą u kochającego ojca niż
pozostawać niewolnikiem tego świata albo niewolnikiem własnych słabości. Czy to znaczy,
że błądzącego syna uratowało cierpienie? Nie! Ratuje wyłącznie Bóg, a nie cierpienie. Samo
cierpienie pomaga nam otwierać oczy na prawdę o sobie, ale nie daje siły do nawrócenia i do
powrotu. Potwierdzeniem tej zasady jest los Judasza. Po zdradzeniu Jezusa zrobił sobie
uczciwy rachunek sumienia i bardzo cierpiał. Jednak w przeciwieństwie do Piotra, nie poszedł
za Jezusem, został sam na sam z własnym cierpieniem, uległ rozpaczy i odebrał sobie życie.
Samo cierpienie jest ciężarem, a nie siłą. Ono nie ma w sobie mocy, by nas nawracać. Ma
natomiast moc, by doprowadzić nas do rozpaczy. Pod wpływem cierpienia niektórzy ludzie
nawracają się, ale wielu innych poddaje się poczuciu bezsilności, buntuje się na Boga czy
staje się ateistami.
Cierpienie skłoniło marnotrawnego syna do powiedzenia sobie prawdy o własnych
błędach, ale to nie ono go uratowało. Cierpiącego syna uratowało to, że – podobnie jak Piotr
po zaparciu się Jezusa – uwierzył, iż nadal jest kochany. Błądzący i cierpiący człowiek może
przemienić się tylko wtedy, gdy uświadamia sobie, że nadal jest kochany przez Boga i
Bożych ludzi i gdy sam zaczyna kochać. Ktoś może jednak twierdzić, że marnotrawny syn
wraca wyłącznie dlatego, że jest głodny i że u jego ojca nie brakuje jedzenia. Gdyby jednak
tylko o to chodziło, to syn by nie wrócił, lecz raczej zacząłby kraść lub założyłby bandę
rzezimieszków i przez jakiś czas znowu dobrze by mu się powodziło. W tej fazie życia
synowi chodzi jednak o coś znacznie więcej niż o pokarm dla ciała! On już teraz wie, że
jedzenie i dobrobyt nie wystarczą mu do szczęścia. Pamięta przecież lata, gdy opływał we
wszystko, zanim roztrwonił majątek, który otrzymał od ojca. Tam też nie był szczęśliwy z
tego powodu, że ci, którzy razem z nim jedli i pili, nie kochali go. Oni jedynie wykorzystali
jego naiwność i odwrócili się od niego, gdy tylko skończyły mu się pieniądze.
Dla cierpiącego syna jest już oczywiste, że właśnie z powodu braku więzi z tymi,
którzy kochają, był nieszczęśliwy w owej dalekiej krainie nawet wtedy, gdy wydawało się, że
już niczego mu do szczęścia nie brakowało. Teraz przypomina sobie, że jedynym
szczęśliwym okresem w jego życiu były lata spędzone u boku kochającego ojca. To właśnie
dlatego podejmuje trud powrotu. Odtąd już nie jest synem marnotrawnym, lecz synem
powracającym. Odtąd zasługuje na szacunek i uznanie. Nie jest przecież łatwo powrócić, gdy
ktoś aż tak daleko odszedł od miłości i prawdy, od dobra i piękna, od Boga i bliskich. Nie jest
łatwo powiedzieć: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i przeciw tobie!
Powracający nie prosi ojca o jedzenie. Przeciwnie, prosi o to, by mógł odtąd ciężko
pracować w polu, w skwarze i pocie czoła - jak najemnicy. Nie ma innych oczekiwań. Nie
przychodzi mu nawet do głowy myśl, że ojciec znowu przyjmie go jak syna. Powracający
aspiruje już tylko do tego, by być u ojca jednym z wielu najemników. Ku swojemu zdumieniu
odkrywa, że jego spotkanie z ojcem zamienia się w radosne święto miłosierdzia i pojednania.
Ojciec nie wypomina synowi błędów i grzechów. Nie opowiada o tym, jak długo wychodził
na drogę i jak bardzo cierpiał. Nie wspomina o tym, ile ma za sobą nieprzespanych nocy i jak
bardzo zszargane jest jego serce. Ojciec w ogóle nie myśli o sobie, ani o swoim cierpieniu. W
centrum jego uwagi i w środku jego serca jest powracający syn. Ojciec wzrusza się głęboko,
rzuca się wręcz synowi z czułością na szyję i okazuje ogromną radość, bo oto ocalił się ktoś

kochany bezwarunkowo i nieodwołalnie! Ojciec wręcza synowi szaty i pierścień na znak
odzyskanej godności dziecka Bożego.
Kto powraca do miłosiernego Boga, ten natychmiast odzyskuje wszystko, co dotąd
utracił. Nie ma już bolesnej przeszłości. Ma jedynie szlachetną, radosną, świętą
teraźniejszość. Może odtąd świętować, gdyż odzyskał dojrzałość, czyli znowu potrafi kochać
i pracować. Gdy powraca do nas ktoś, kto nas bardzo rozczarował i zranił, wtedy zwykle wcześniej czy później – wypominamy mu jego przeszłość i odreagowujemy nasze cierpienia.
Bóg nie czyni tego nigdy! Warto w tym kontekście podkreślić, że nie tylko miłosierny ojciec
urządza święto powracającemu synowi. Także syn urządza święto ojcu, bo dzięki swojej
przemianie doprowadza do tego, że kończy się już cierpienie ojca. Gdy ktoś z nas lub z
naszych bliskich odchodzi daleko od Boga, a następnie powraca, wtedy ratuje Boga przed
cierpieniem. Bóg bowiem do tego stopnia pokochał każdego z nas, że – jak wielokrotnie
potwierdza to Jezus - utożsamia się z naszym losem i że składa swój własny los w nasze ręce.
Podobnie czynią kochający małżonkowie czy rodzice, gdy - na podobieństwo Boga - do tego
stopnia kochają swoich bliskich, że świadomie i dobrowolnie uzależniają swój los od losu
małżonka czy dziecka.
O tym, że ojciec kocha go nieodwołalnie, syn przekonuje się dopiero wtedy, gdy
wraca. Teraz już dosłownie widzi, że ojciec nigdy nie przestał go kochać, że codziennie żył
nadzieją, iż syn zastanowi się, ocali i wróci. Dopiero teraz rozumie, że ojciec kochał go nie
tylko bezwarunkowo, ale też mądrze! Gdyby ojciec kierował się swoimi przeżyciami, gdyby
uległ odruchowi współczucia i próbował chronić syna przed konsekwencjami popełnianych
przez tegoż syna grzechów, to błądzący nigdy by się nie zastanowił i nie wrócił, bo nie
nacierpiałby się w wystarczający sposób. Trwałby w grzechu tak długo, aż by umarł. Dopóki
syn był w kryzysie i błądził, dopóty miał żal i pretensje do ojca, zamiast do samego siebie.
Jeśli znajomi mówili mu o tym, że ojciec wychodzi na drogę i czeka na jego powrót, to albo
w to nie wierzył, albo myślał, że ojciec postępuje tak jedynie dla oka ludzkiego.
Bunt starszego syna
Przypowieść o mądrze kochającym ojcu i o jego marnotrawnym synu to opowieść o
każdym z nas. To opowieść o spotkaniu dwóch wolności i dwóch miłości: Bożej i ludzkiej.
Odzyskując miłość do ojca, powracający syn odzyskuje miłość i szacunek do samego siebie.
Staje się odtąd zdolny do tego, by dojrzale kochać innych ludzi. Nawet tych, których trudno
kochać. Sam bowiem przeszedł twardą lekcję życia. Teraz również on stał się specjalistą od
mądrej miłości. Będzie odtąd coraz bardziej kochał, bo sam został pokochany miłością
ofiarną i miłosierną oraz uświadomił sobie, jak wielką cenę cierpienia zapłacił ojciec za to, że
nie przestał kochać. Powracający syn już nigdy nie zwątpi w to, że ojciec go rozumie i kocha.
Już nigdy też nie będzie się łudził, że może być szczęśliwym bez ojca czy wbrew ojcu.
Przypowieść Jezusa odsłania nam jeszcze inną prawdę o człowieku, a mianowicie
prawdę o tym, że można formalnie nie odejść od Boga i bliskich, a mimo to nie kochać i nie
być szczęśliwym. W takiej sytuacji znalazł się starszy syn. To z jego powodu święto w domu
ojca nie jest pełne. Syn, który oficjalnie nie odszedł, buntuje się, że ojciec wyprawia ucztę
jego młodszemu bratu. Nie ma ku temu żadnych podstaw. Niczego przecież nie traci na tym,
że powraca jego młodszy brat. Ojciec nie krzywdzi tego, który nie odszedł. Nie każe mu się
dzielić swoją częścią majątku, a powracający brat długo jeszcze będzie musiał ponosić
konsekwencje swego odejścia i pracować w pocie czoła, by odrobić to, co stracił. Wbrew
wszelkiej logice starszy brat nie chce uczestniczyć w święcie ocalonego życia. Nie chce
zrozumieć, że jemu ojciec codziennie wyprawiał ucztę radości, bo przecież największym

świętem dla człowieka nie jest zapłata za pracę, lecz życie u boku kogoś, kto bardzo kocha.
Dochodzi do paradoksalnej sytuacji. Oto marnotrawny syn pragnie być choćby najemnikiem
u ojca, a zostaje znowu przyjęty jak ukochany syn. Tymczasem jego starszy brat formalnie
był cały czas przy ojcu, a w rzeczywistości zachowuje się nie tak, jak syn i współwłaściciel
posiadłości, lecz jak jeden z najemników.
Bunt starszego brata tylko pozornie jest nielogiczny. W rzeczywistości ten, który
pozostał przy ojcu, wpada w szał na widok powracającego brata z bardzo racjonalnego
powodu, a mianowicie z powodu tego, że powracający brat rozbija w proch iluzję o tym, że
można być szczęśliwym bez kochającego ojca. A taką właśnie iluzją żył ten, który formalnie
nie odszedł, bo nie miał okazji czy zabrakło mu odwagi. Po cichu myślał sobie, że on też
któregoś dnia wyrwie od ojca swoją część majątku, odejdzie i będzie szczęśliwy. Tymczasem
widzi, że brat, który zrobił taki eksperyment, powraca po strasznym cierpieniu. Teraz to ten
starszy syn jest w ogromnym kryzysie, gdyż już wie, że nie będzie szczęśliwy, jeśli odejdzie
od ojca, a tu i teraz też nie jest szczęśliwy, bo jeszcze czy znowu nie kocha.
Jezus mógłby nadać inne zakończenie swojej przypowieści. Każdy z nas zna historie
ludzi błądzących, którzy nie zastanowili się i nie powrócili do Boga, do bliskich, do życia w
prawdzie, miłości i radości. Niektórzy ludzie nie powracają mimo tego, że nie tylko Bóg, ale
także bliscy kochają ich bezwarunkowo, nieodwołalnie i mądrze. Gdy zatem kierujemy się
zasadami miłosiernej, a jednocześnie mądrej miłości, jakie Jezus wyjaśnia nam w swej
przypowieści, to nie mamy gwarancji, że ten, którego kochamy, przestanie błądzić. Czynimy
jednak wtedy wszystko, co w naszej mocy, by kochany przez nas człowiek miał szansę
zastanowić się i powrócić. Nie popadamy bowiem w naiwność, ani nie tworzymy
grzeszącemu komfortu dalszego błądzenia. Jeśli ten ktoś nie powraca, to trwamy w miłości do
niego, modlimy się w jego intencji i zawierzamy Bogu tego, którego nie potrafimy uratować
naszym wysiłkiem i mocą naszej miłości.
W tym kontekście pojawia się pytanie o to, czy możemy udowodnić temu, kto odszedł
i błądzi, że nadal go kochamy? Otóż nie jest to możliwe! Co więcej, im dojrzalej okazujemy
miłość człowiekowi, który błądzi, tym bardziej nie rozumie on naszej postawy i z tym
większym przekonaniem twierdzi, że nie umiemy go kochać. Dopóki ktoś z naszych bliskich
błądzi i grzeszy, dopóki żyje w dalekiej krainie, czyli daleko od Boga, od miłości i od radości,
dopóty nie uwierzy w to, że nadal go kochamy. Nie uwierzy w naszą miłość nawet wtedy, gdy
oddamy za niego życie i nic na to nie poradzimy. Niemożność udowodnienia miłości temu,
kto odchodzi i przestaje kochać wynika z faktu, że w tej fazie swojego życia ktoś taki nie
oczekuje od nas miłości. Nie oczekuje miłości z tego oczywistego powodu, że ten, kto kocha,
stawia wymagania temu, kto jest w kryzysie.
Miłości oczekują od nas tylko ci, którzy sami kochają. Natomiast ci, którzy błądzą,
oczekują od nas czegoś zupełnie innego. Dopóki trwają w kryzysie, dopóty oczekują od nas
naiwności, pobłażania, potulności, poczucia bezradności. Oczekują tego, że damy się
zastraszyć, że uwierzymy w ich kolejne kłamstwa i obietnice bez pokrycia, że spłacimy
potulnie ich kolejne długi, że zapłacimy za nich mandaty, że będziemy brać na siebie
konsekwencje popełnianych przez nich błędów, że będziemy udawać, iż nic nie wiemy o tym,
że nas zdradzają, okradają czy że nami gardzą. Oczekują tego, że nie będziemy się bronić i
nie wezwiemy policji nawet wtedy, gdy nas pobiją czy gdy doprowadzą na skraj rozpaczy. W
tej sytuacji jedynym sposobem, by „udowodnić” temu, kto nie kocha, że nadal jest przez nas
kochany, jest podporządkowanie się jego chorym oczekiwaniom. Jeśli pomylimy miłość z
naiwnością, z pobłażaniem złu, z chorą tolerancją czy ze skrajnie naiwną uległością, to wtedy
- i tylko wtedy - ci, którzy nie kochają, pochwalą nas za naszą „miłość” do nich. Jedynym
zatem sposobem zadowolenia kogoś poważnie błądzącego jest to, że przestaniemy go kochać

po to, by za wszelką cenę udowodnić mu, że go kochamy. Tego typu próba musi skończyć się
tragicznie dla obydwu stron.
Ci, którzy wpadli w poważny kryzys, uwierzą w miłość Boga i w naszą miłość jedynie
wtedy, gdy się nawrócą i gdy sami zaczną kochać. I ani sekundy wcześniej! Jeśli się
natomiast nie nawrócą, to nic im nie da ani nasza miłość, ani ewentualne przebaczenie z
naszej strony. Na końcu życia doczesnego Bóg nikogo z grzeszników nie zapyta o to, czy
otrzymali oni przebaczenie ze strony tych, których krzywdzili. Zapyta ich jedynie o to, czy się
nawrócili i czy zaczęli kochać. Starszy syn z przypowieści Jezusa jest zazdrosny o to, że
ojciec okazuje miłosierną miłość temu, który powraca. Sam uważa siebie za kogoś, kto jest
synem idealnym, kto nie ma sobie niczego do zarzucenia i kto ma prawo protestować
przeciwko urządzaniu święta nawróconemu bratu. Ów starszy syn okazuje się niemiłosierny
wobec swojego brata. Publicznie oskarża brata o to, że roztrwonił majątek z nierządnicami,
chociaż przypowieść mówi jedynie o tym, że młodszy brat żył w dalekiej krainie w sposób
rozrzutny. Ten, który nie kocha, buntuje się, zamiast świętować. Nie chce świętować ani z
powracającym bratem, ani z ojcem. Przeciwnie, zachowuje się arogancko i czyni ojcu
wymówki. Dopóki tak będzie postępował, dopóty nie uwierzy, że on też - podobnie jak
młodszy brat - jest przez ojca kochany bezwarunkowo i na zawsze. A ojciec nic na to nie
poradzi.
Jeśli ktoś z nas nie cieszy się powrotem tych, którzy pobłądzili, to zwykle taka
postawa świadczy o tym, że za mało kochamy i że sami jesteśmy mało szczęśliwi. Kto nie
kocha, ten nie cieszy się ani z tymi, którzy ciągle kochają, ani z tymi, którzy się nawrócili i
zaczęli kochać. Ktoś taki jest niemiłosierny nie tylko dla bliźnich, ale też wyrządza
niemiłosierną krzywdę samemu sobie. Starszy syn jest niemiłosierny dla samego siebie, gdyż
nie wyciąga wniosku z tego, że jego młodszy brat zagubił się i omal nie zginął. Przeciwnie,
szantażuje ojca i chce, by ten pozwolił mu zabawiać się życiem, zamiast świętować skarb
życia. Chce wejść na przeklętą drogę życia, z której właśnie zszedł jego młodszy brat. Aż
trudno w to uwierzyć, ale starszy syn pozostaje tak zaślepiony i tak zniewolony swoimi
chorymi iluzjami o łatwym szczęściu, że nadal marzy o tym, by któregoś dnia odejść i być
wreszcie „sobą”, czyli żyć na zasadzie chwilowej przyjemności. To kolejny dowód na to, że
nie zna granic naiwność człowieka, który nie kocha i nie widzi, że jest kochany.
Starszy syn nie musi definitywnie przegrać życia. Jego postawa tu i teraz nie świadczy
o tym, że nie ma już dla niego ratunku. Jego chęć zabawienia się z „przyjaciółmi”, jego
agresja wobec świętującego ojca i ocalonego brata, to znaki, że jest nieszczęśliwy i że
dotkliwie cierpi. Właśnie to cierpienie, ta pustka serca, która rani i boli, stanowi dla starszego
syna szansę na nawrócenie. Jeśli mimo cierpienia okaże się, że nie nawróci się do końca
swego życia doczesnego, to nawet wtedy możemy zachować nadzieję na jego zbawienie.
Tylko Bóg zna serce, motywy działania, całą historię, a także uwarunkowania i ograniczenia
cielesne, psychiczne, moralne i duchowe każdego człowieka. Tylko Bóg wie, co każdy z nas
nosi w swoim sercu. I tylko Bóg wie, co dzieje się z poszczególnymi ludźmi w procesie
umierania. To przecież jeszcze jedna, chociaż ostatnia już szansa na nawrócenie.
Możemy mieć nadzieję na zbawienie także tych, którzy nie powrócili, lecz zakończyli
swoje życie doczesne w krainie dalekiej od Boga i od Jego miłości. Niedawno rozmawiałem z
załamaną kobietą. Ze łzami w oczach opowiedziała mi dramatyczną historię swojego brata,
który był erotomanem, miał wiele kochanek, prowadził rozwiązły tryb życia. Jeszcze bardziej
boleśnie zaczęła płakać wtedy, gdy wyznała, że jej brat odebrał sobie życie. Wtedy

wyjaśniłem mojej rozmówczyni, że - paradoksalnie! – właśnie to samobójstwo jest znakiem
nadziei na zbawienie. Oznacza bowiem, że ów człowiek aż tak radykalnie nie zgadzał się z
własnym postępowaniem, że sam na siebie się zbuntował i że odebrał sobie życie. Zrozumiał,
że postępował w sposób niegodny otrzymanej od Boga godności. Ten bunt wobec
dotychczasowego sposobu życia, wyrażający się w podniesieniu ręki na samego siebie, mógł
być pierwszym krokiem ku nawróceniu. Miłosierdzie Boga jest równie nieskończone jak
wyobraźnia Jego miłości. To właśnie dlatego w Niebie dowiemy się o nawróceniu wielu
takich ludzi, o których myśleliśmy, że nie zdążyli się nawrócić.

Najlepszy podręcznik wychowania
Przypowieść o mądrze kochającym ojcu i jego marnotrawnym synu, opowiedziana
przez Jezusa, to najlepszy, najbardziej precyzyjny podręcznik wychowania, jaki pojawił się w
historii ludzkości. To podręcznik cierpliwej, wychowującej miłości, której zasady sprawdzają
się w najtrudniejszych nawet sytuacjach. Wychowanie, jakie marnotrawny syn otrzymał od
mądrze kochającego ojca, nie poszło na marne. Nawet wtedy, gdy niewdzięczny syn był już
na dnie, pozostała w nim podstawowa uczciwość. Musiał to dostrzegać nawet właściciel świń,
który go najął do najbardziej dla żyda upokarzającej pracy, czyli do pasienia świń. Wiedział,
że nie musi zakazywać mu jedzenia strąków, którymi te świnie się żywiły. Wystarczyło, że
tych strąków mu nie dawał. Wychowanie to najważniejszy przejaw miłosiernej i mądrej
miłości dorosłych do dzieci i młodzieży. Wychowawca na wzór Jezusa to wielki dobroczyńca
ludzkości.
Warunkiem stawania się wychowawcą miłosiernym na wzór Boga, czyli wychowawcą
dobrym i mądrym, jest cierpliwe wychowywanie najpierw samego siebie - z pomocą Boga i
Bożych ludzi. Z drugiej strony dojrzały wychowawca wie, że nie jest ideałem, bo nie jest
Bogiem. Mimo to ma odwagę, by proponować wychowankom wyłącznie najlepszą drogę
życia nawet wtedy, gdy sam tą drogą jeszcze nie idzie. Wie, że ma do tego prawo, gdyż kocha
wychowanków i zna prawdę o tym, co prowadzi ich do życia w miłości i radości. Wie
również i to, że jedynie Jezus spełnia wszystkie trzy warunki bycia odpowiedzialnym
wychowawcą, czyli kocha, wie, na czym polega droga błogosławieństwa oraz w każdej
sytuacji pierwszy tą drogą idzie. Tylko On może powiedzieć do wychowanków: naśladujcie
mnie i bądźcie do mnie podobni. Wychowawca katolicki nie pretenduje do tego, by go
naśladowali jego wychowankowie, gdyż respektuje fakt, że nie zostali oni stworzeni na jego
podobieństwo, lecz na podobieństwo Boga. Wychowawca mądry i miłosierny nie ma nic
przeciwko temu, by jego wychowankowie stawali się mądrzejsi, dojrzalsi i szczęśliwsi od
niego.

