23.1 FRAGMENTY ENCYKLIKI DIVES IN MISERICORDIA I RECONCILIATIO
KOMENTUJĄCE ŁUKASZOWĄ PRZYPOWIEŚĆ O SYNU MARNOTRAWNYM

ET PAENITENTIA

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, świadomość zmarnowanego synostwa. (DM 5)
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. (DM 5)
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. [...] Ta
wierność samemu sobie ze strony ojca 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”. [...] 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. (DM 6)
Miłość do syna, która wynika z samej istoty ojcostwa, niejako skazuje ojca na troskę o godność
syna. Troska ta jest miarą jego miłości. [...] 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. (DM 6)
Człowiek – każdy człowiek – jest tym synem marnotrawnym: owładnięty pokusą odejścia od
Ojca, by żyć niezależnie; ulegający pokusie; zawiedziony ową pustką, która zafascynowała go jak
miraż; samotny, zniesławiony, wykorzystany, gdy próbuje zbudować świat tylko dla siebie; w głębi
swej nędzy udręczony pragnieniem powrotu do jedności z Ojcem. (RP 5)

