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Drugie czytanie - z drugiego listu do Koryntian 5, 17-21
Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne,
minęło, a oto stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z
sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał
z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo
jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego,
który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z
Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali
w Nim sprawiedliwością Bożą.
« Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich
grzechów... »

1. Bog nigdy nie liczy naszych grzechow.
„nie poczytując ludziom ich grzechów“
-

Narod wybrany, u swych poczatkow, wyobrazal sobie Boga jako ksiegowego, ktory
zapisuje i liczy grzechy czlowieka. Potrzeba bylo wielu wiekow, by odkryl on
prawdziwe oblicze Boze.

Bog rozmawiajac z Abrahamem nigdy nie mowil o grzechu. Mowil mu o
Przymierzu, o Obietnicy, o blogoslawienstwie, o potomstwie…
•

„Potem zaś rzekł do niego: «Ja jestem Pan, który ciebie
wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj
na własność». (Rodz 15,6)

Do Mojzesza Bog mowil:
•

„Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem
jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i
wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli” (Jl
2,13)

A Dawid doswiadczyl tego, ze Bog przebacza nawet zanim czlowiek
wypelnieni pokute. Izajasz pisal: “Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i
człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad
nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli
moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia
Pana.” (Iz 55,6-8)

2. Chrystus przyszedl na swiat aby nam pokazac, ze Bog
jest Miloscia i Przebaczeniem.
•

•

•

« Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i
bardzo łagodny…Nie postępuje z nami według
naszych grzechów ani według win naszych nam nie
odpłaca. »(Ps 103,8.10)
«Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. »
(J 18,37)
«Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie
poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.
Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" (J 14,9)

« On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy
się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. »
•

« Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą
nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą
nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. » (Za 12,10)

•

-

«On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał
grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością
Bożą. » (2 Kor 5,21)

Chrystus przyszedl do swoich, by zaswiadczyc im, ze Bog jest Miloscia. Spotkal
sie z niezrozumieniem i odmowa…stal sie niewygodny dla wladzy, a pycha
niektorych przekszlatcila sie w okrutna nienawisc, ktore to zaprowadzily Go na
smierc…Poniżany, na slowa nienawisci odpowiadal przebaczeniem…oto
prawdziwe Oblicze Boga…

Ewangelia wedlug Lukasza 15, 1-3. 11-32
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: "Ten przyjmuje grzeszników i
jada z nimi". Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał
dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na
mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn,
zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc
rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy,
a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek
strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i
rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram
głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw
Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń
mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.
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 Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim
synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i
ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie
utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. 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 ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat
powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.
Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz
on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu;
ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak
wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla
niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze
mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego,
że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

Klucz do zrozumienia tej przypowiesci znajduje sie w pierwszych zdaniach:
-

Z jednej strony widzimy ludzi, ktorzy spiesza sie posluchac Jezusa: sa nimi celnicy
i grzesznicy. Z drugiej strony przychodza tak zwani ludzie uczciwi, ktorzy w zyciu
codziennym staraja sie nieustannie podobac Bogu. Sa nimi faryzeusze i uczeni w
Pismie, wiernie przestrzegajacy Prawa Mojzeszowego. Mowia:
• “«Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».
Dla nich nie do przyjecia, niemozliwym wydaje sie, by Bog zblizal sie do
grzesznikow. Jezus opowiada wiec im przypowiesc, dzieki ktorej latwiej bedzie
odkryc Oblicze Boga, kotrego jeszcze nie znaja…prawdziwe oblicze Ojca…

“trzeba się weselić i cieszyć z tego, że mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął,
a odnalazł się"
-

W opowiedzianej przez Jezusa przypowiesci, glowna postacia jest ojciec a nie syn
marnotrawny. To, co jest wspolne dla obu jego synow to sposob, w jaki widza swa
relacje z ojcem. Wprawdzie postepuja zupelnie inaczej ale oboje kalkuluja…ten,
ktory zgrzeszyl mowi: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada", a
ten, ktory jest wierny mowi: “Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego
rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi.”
Tymczasem ojciec, po prostu kocha oboje synow i nie mowi o ich zaslugach czy
winie. Niczego nie kalkuluje, do obu synow mowi: “wszystko moje do ciebie
należy”. Kiedy powraca syn marnotrawny, nie czeka na jego usprawiedliwienia czy
wyznanie zalu ale szybko wychodzi mu naprzeciw…

Oto przeslanie czytanej dzis przypowiesci:
-

Bog nie postepuje z nami, jak ksiegowy rozliczajacy nas z naszych grzechow ale
jak kochajacy Ojciec
Cala historia biblijna opisuje pelna cierpliwosci pedagogie Boza, abysmy poznali
Go takim, jakim naprawde jest a nie takim, jakim Go sobie wyobrazamy…
Milsoc Boza jest darmowa.
Bog, podobnie jak ojciec z czytanej dzis przypowiesci, nie zmusza marnotrawnego
syna do powrotu…cierpliwie czeka, szanujac jego wolnosc…
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