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Kilka miesięcy temu wygłosiłem kazanie zatytułowane 
„Intencjonalność Bożej łaski” i mówiłem o tym, czym ona 
jest dla ludzi. W  odpowiedzi na nie wiele osób oddało 
swoje życie Chrystusowi. Po nabożeństwie moja żona i ja 
staliśmy przy drzwiach i  razem żegnaliśmy tych, którzy 
wychodzili z  kościoła. Dwudziestoczteroletni Juan był 
jednym z tych, którzy odpowiedzieli na apel. Powiedział 
nam, że jest studentem II roku i że nie chodził do Kościoła 
przez wiele lat, ale ostatnio bardzo wyraźnie odczuwał, że 
musi wrócić do Pana. Obudził się tego ranka i po prostu 
poczuł, że powinien udać się do Kościoła. Jechał trzema 
autobusami. Po drodze minął wiele kościołów, ale dotarł 
tam, gdzie czuł, że prowadził go Duch Pański. Powiedział, 
że był szczęśliwy, iż przyszedł do właściwego Kościoła we 
właściwym czasie. Gdy podczas kazania dowiedział się, że 
łaska znalazła dla niego miejsce w Bożym planie, radość 
rozpromieniła jego oblicze. Na końcu przedstawiliśmy 
go pastorowi i jednemu ze starszych zboru. Został zapro-
szony na poczęstunek organizowany w Kościele i spędził 
tam resztę dnia. Wziął również udział w popołudniowym 
studium biblijnym prowadzonym przez pastora tego zboru 
i z chęcią skorzystał z późniejszego programu młodzieżo-
wego. Po zakończeniu programu jeden ze starszych zboru 
odwiózł go do domu.

Wstęp
„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie po-
zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie 
idzie za zagubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie 
ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, 
zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: Weselcie się 
ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę! Powiadam 
wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzeszni-
ka, który się upamięta, niż z  dziewięćdziesięciu dziew-
ięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania” 
(Łk 15, 4-7). Ta opowiedziana przez Jezusa przypowieść 
jest hipotetyczną historią, która wcale nie opisuje lekce-

ważącego podejścia do dziewięćdziesięciu dziewięciu ow-
iec, jakie zostały na pustkowiu. W  rzeczywistości tych 
dziewięćdziesiąt dziewięć owiec plus jedna tworzą całe 
stado i  symbolizują wszystkich członków Kościoła. Jezus 
posłużył się tą przypowieścią, ponieważ na wzgórzach 
Perea pasanie owiec było powszechnym zajęciem, a wielu 
z tych, którzy Go słuchali, było pasterzami, więc szybko 
chwytali przesłanie, jakie Pan chciał przekazać. Mimo że 
w tej przypowieści nacisk wydaje się być położony na zgu-
bioną owcę, nie możemy pominąć zawartego w niej prz-
esłania na temat a) dziewięćdziesięciu dziewięciu pasących 
się owiec; b) jednej zgubionej owcy, znajdującej się z dala 
od stada; c) pasterza i d) świętowania.

Dziewięćdziesiąt dziewięć pasących się owiec
Zanim przejdziemy do tej zagubionej owcy, skupmy się 
najpierw na dziewięćdziesięciu dziewięciu pasących się ow-
cach. Czytamy o nich: „Powiadam wam: Większa będzie 
radość w  niebie z  jednego grzesznika, który się upamię-
ta, niż z  dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, 
którzy nie potrzebują upamiętania” (Łk 15, 7). W  tym 
wierszu dziewięćdziesiąt dziewięć pasących się owiec skon-
trastowano z  jedną, która odłączyła się od stada. Można 
odnieść wrażenie, że nie przywiązuje się żadnej wagi do 
owiec, które są w zagrodzie i że większy nacisk położony 
jest na znalezienie zgubionej owcy i radowanie się z niej. 
Jeżeli Jezus wykorzystał tę przypowieść, żeby zilustrować 
Kościół, a  pośrednio także królestwo Boże, wówczas dz-
iewięćdziesiąt dziewięć owiec ma znaczenie, ponieważ 
powodują, że postać pasterza także staje się istotna. Jest to 
stado, którym On się chlubi i opiekuje. To one sprawiają, 
że pasterz jest z nich zadowolony. Są jego skarbem. Przecież 
Bóg również jest zadowolony z  powodu tych członków, 
którzy są w Kościele. On ma upodobanie w sprawiedliwych 
(Łk 1, 6), jak również w tych, którzy dążą do bycia spraw-
iedliwymi. Ellen White powiedziała: „Syn Boży pochylił 
się, aby podnieść upadłych. Po to zostawił bezgrzeszne 
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nie  odepchnąć, lecz pielęgnować. Doświadczenie naw-
rócenia do każdego przychodzi w inny sposób i w in-
nym czasie. Z  tego też powodu doświadczenie 
uświęcenia tych, którzy trwają w  wierze, powinno 
być czynnikiem wspomagającym słabszych. To właśnie 
dlatego Jezus powiedział: „Pozwólcie obydwom róść 
razem aż do żniwa. A  w  czasie żniwa powiem żeńcom: 
Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spal-
enie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły” (Mt 13, 30). 
To, co odróżnia rzeczywistą pszenicę od ludzi, to fakt, że 
uświęcająca moc Ducha Świętego jest w  stanie przeksz-
tałcić nienawróconych ludzi w  pełnych mocy uczniów. 
Społeczność chrześcijańska jest przepełniona opowieścia-
mi o młodych ludziach, których duchowa wędrówka była 
płytka i frywolna, ale dzisiaj są bohaterami wiary, ponieważ 
pozostali w  towarzystwie dziewięćdziesięciu dziewięciu 
i pozwolili się zainspirować, napełnić i zmotywować przez 
Ducha Świętego, łaskę Chrystusa i  zachęcanie ze strony 
duchowej społeczności. On także chce widzieć, że w ży-
ciu tych dziewięćdziesięciu dziewięciu nastąpi prawdziwa 
skrucha prowadząca do radosnego świętowania zbawienia 
grzeszników.
W  tej przypowieści Jezus podkreślił również, że dziew-
ięćdziesięciu dziewięciu zadufanych w sobie ludzi, którzy 
przestrzegają wszystkich rytuałów, świąt i zasad, nie wy-
wołuje żadnej radości w  niebie, natomiast jeden grz-
esznik, który wyznaje swoje grzechy i  okazuje skruchę, 
powoduje, że w niebie rozpoczyna się czas uroczystości. 
Bóg troszczy się o zgubionych, którzy przyznają, że się 
zgubili i  dzięki pomocy Ducha Świętego wracają do 
Niego. On chce pomóc każdemu z nas zostawić za sobą 
grzeszne życie i podążać za Nim. Faryzeusze czy hipokryci 
nigdy tego nie zrobią, bo nie zdają sobie sprawy z tego, 
że się zgubili! Zawsze zaliczają siebie samych do grona 
zbawionych, mimo że nigdy nie odczuwali żalu z powodu 
swoich grzechów. Dzisiaj zadaniem dziewięćdziesięciu 
dziewięciu jest rozpoczęcie niebiańskiej uroczystości. 

Żałować za grzechy i  być zbawionym to pilna potrzeba 
nie tylko tej jednej owcy znajdującej się z daleka od sta-
da. Jezus chce całego stada, stu, a nie dziewięćdziesięciu 
dziewięciu, ani też tylko jednej. Tym niemniej, żeby dojść 
do stu, rozpoczyna się od jednej!

Jedna zgubiona owca z daleka od stada
Opowiadając tę przypowieść, Jezus nie wyjaśnił, czy zagu-
bionym zwierzęciem znajdującym się z  daleka od stada 
była owca czy baran. Jednakże chciał podkreślić zaintere-
sowanie Pasterza tymi owcami, które schodzą na manowce 
– bez względu na to, jakiej są płci. Szczególnie zwrócił 
uwagę na tę, dla której trawa była bardziej zielona na 
innych pastwiskach, przez co nagle, lub powoli i stopnio-
wo, opuściła towarzystwo dziewięćdziesięciu dziewięciu 
innych owiec. Bowe Robert Bergdahl jest amerykańskim 
żołnierzem, który od czerwca 2009 r. aż do 31 maja 
2014 r., kiedy to został wypuszczony, przebywał w niewo-
li członków siatki Haqqani, grupy rebeliantów w Afgan-
istanie związanych z  Talibami. Okoliczności, w  jakich 
zaginął Bergdahl, i sposób, w jaki został złapany przez Tal-
ibów, były gorącymi tematami w mediach. Mimo wielu 
teorii na temat jego zniknięcia fakty sugerowały, że został 
schwytany poza bazą. Przebywając w talibańskiej niewoli 
Bergdahl wiedział, że został porwany, znał okoliczności 
tego porwania, był indoktrynowany, kontrolowany i ucis-
kany przez swoich oprawców do tego stopnia, że stracił 
zdolność płynnego posługiwania się swoim ojczystym 
językiem. Stany Zjednoczone nie chciały zgodzić się na 
opuszczenie jakiegokolwiek żołnierza, więc kontynuowa-
no poszukiwania do czasu, gdy udało się doprowadzić do 
wymiany i odzyskać porwanego. Jest to trafna ilustracja 
tego, co dzieje się w życiu wielu młodych ludzi w Kościele. 
Bóg nie negocjował, ale posłał swojego jedynego Syna, 
którego umiłował (J 3, 16), by walczył o odzyskanie 
wszystkich. Co za miłość! I jaka będzie radość, kiedy 
wszyscy powrócą!

światy na niebiosach, dziewięćdziesiąt dziewięć tych, które 
Go kochały, i przyszedł na tę ziemię, aby być »zranionym 
za występki nasze« i »startym za winy nasze«”6.
Ta przypowieść skupia się raczej na radości Pana niż na 
postawie grzesznika. Gdy młody mężczyzna lub młoda 
kobieta, lub ktokolwiek inny, trwa swojej w  wierze 
i żyje skruszonym życiem na co dzień, wtedy w niebie 
panuje radość. Kiedy wszyscy członkowie Kościoła prow-
adzą uświęcone życie, radość w  niebie jest pomnażana 
każdego dnia. Każdy jest szczególny i znaczący dla Pana. 
Innymi słowy, przesłanie Jezusa przekazane w Ewangelii 
Łukasza głosi, że tylko ci, którzy okazują skruchę, zostaną 
zbawieni, a nie ci, którzy wydają się sprawiedliwi. Radość 
w  niebie z  powodu jednego skruszonego grzesznika nie 
zapanuje dopiero podczas sądu ostatecznego; ta radość 
panuje już teraz! Należy podkreślić, że pośród dziew-
ięćdziesięciu dziewięciu, którzy pozostali, są również tacy, 
którzy myślą, że są sprawiedliwi i nie potrzebują okazać 
skruchy. Są tak zadufani i  pewni siebie, że widzą błędy 
jedynie u innych; są w stanie wskazać, kto jest nawrócony, 
a kto tylko bawi się w Kościół oraz kogo Pan już „wypluł 
z ust” swoich.
Jest pewna opowieść związana z tym tematem. Mówi ona 
o  człowieku, który tak bardzo przywiązał się do owiec, 
że chciał stać się jedną z  nich. Poszedł więc do paster-
za i powiedział mu, że chce być owcą. Zadał mu szereg 
różnych pytań dotyczących czynności, które mogłyby do-
prowadzić do jego metamorfozy. Pasterz uznał, że człow-
iek ten naczytał się za dużo bajek i  bez słowa powrócił 
do swoich zajęć. Jednak, ponieważ tamten nalegał, pasterz 
w końcu powiedział mu, że musi wyglądać jak owca. Po-
szedł więc, ubrał się w owczą skórę i wszedł między owce. 
Gdy się do nich zbliżył, one zaczęły uciekać, więc wrócił 
do pasterza zawiedziony. Tym razem pasterz powiedział 
mu, że musi poruszać się jak owce. Tak więc człowiek ten 
podpatrywał owce, ćwiczył sposób poruszania i w końcu, 
gdy wszedł między nie, te znowu uciekły. Wrócił znów do 

pasterza, którego kolejną radą było to, by beczał jak one. 
Zaczął więc znowu ćwiczyć, ale kiedy po raz kolejny się 
do nich zbliżył, uciekły. Udał się znów do pasterza, który 
powiedział mu, że musi jeść jak one. Zrobił to, ale reak-
cja owiec na jego obecność pozostawała bez zmian. Wy-
czerpany i zawiedziony wrócił do pasterza, który w końcu 
powiedział mu: „Wyglądasz jak owca, chodzisz jak owca, 
mówisz jak owca, jesz jak owca, ale nie jesteś owcą. Dlat-
ego one cię odrzucają”.
Pośród dziewięćdziesięciu dziewięciu owiec, czyli członków 
Kościoła, są i tacy jak ten osobnik. Wszystko robią tak jak 
chrześcijanie. Czytają Pismo Święte, modlą się, biorą ud-
ział w  różnych akcjach ewangelizacyjnych; mogą nawet 
obejmować przywódcze stanowiska w Kościele i być we-
getarianami. Niektórzy z nich zawzięcie się modlą. Mogą 
wspierać Kościół finansowo, oddawać dziesięcinę, dawać 
dary i zawsze włączać się w różne działania Kościoła, więc 
we własnym mniemaniu, niczego nie potrzebują. Brak im 
jednak sedna nawrócenia – całkowitego oddania się Jezu-
sowi. Nie będą z Nim spędzać czasu sam na sam. Bardziej 
będzie im zależało na popularności, próżności i świeckich 
rzeczach. Fakt, że wychowaliśmy się w Kościele i  nigdy 
z niego nie odeszliśmy, nie oznacza jeszcze, że niebo radu-
je się z naszego powodu. Czy nasze życie jest świadectwem 
Bożej chwały? Czy w sensowny sposób dzielimy się naszą 
wiarą z  innymi? Czy jesteśmy autentyczni? Czy ludzie 
mogą wierzyć nam na słowo? Czy nasze słowa i czyny pa-
sują do siebie? Co dzieje się, gdy znikamy ludziom z oczu 
– jak zachowujemy się na osobności? W stadzie, wśród 
tych dziewięćdziesięciu dziewięciu, są też chore owce, 
które potrzebują opieki pasterza. On wzywa, nawołuje 
i przyciąga je przez działanie Ducha Świętego, ale one nie 
odpowiadają.
Są również i  tacy pośród dziewięćdziesięciu dziewięciu, 
którzy mają świadomość, że są obecni jedynie fizycznie, 
podczas gdy ich umysły i myśli wędrują z dala od stada. 
Pozostali muszą robić wszystko, co w  ich mocy, by ich 

6 E.G. White, The Acts of the Apostles, Mountain View, California, Pacific Press Publishing Association 1911, s. 432.
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miejscu, ale  powrót nie należy do najłatwiejszych rzec-
zy. Żeby wrócić, owca potrzebuje pomocy i  zachęty. 
Ci, którzy należą do dziewięćdziesięciu dziewięciu, 
muszą w  mądry sposób utrzymywać z  nią kontakt 
i nawoływać ją z powrotem do zagrody. Jako członkow-
ie Kościoła musimy udać się na poszukiwanie zagubion-
ych owiec znajdujących się daleko od zagrody. Możemy 
udać się tam w modlitwach. Możemy  także tam pójść, 
wykorzystując możliwości stwarzane przez media społec-
znościowe: przez portale społecznościowe, wysyłając im 
smsa, pisząc do nich na ich profilu, wspominając o nich 
w  tweet’cie, wysyłając im e-maila lub utrzymując kon-
takt przez aplikację WhatsApp! Musimy wyruszyć za 
tymi, którzy odeszli i powrozami miłości przyprowadzić 
ich z powrotem do Kościoła. Tu jest ich miejsce. Kościół 
musi być otwarty, przytulny, troszczący się i wybaczający, 
a  także akceptujący. Musimy rozmyślnie planować po-
szukiwanie i przyprowadzanie ich z powrotem. Co zrobił 
pasterz? Ellen White powiedziała: „Owca, która odeszła 
z zagrody, jest najbardziej bezbronną istotą. Musi zostać 
znaleziona przez pasterza, ponieważ sama nie odnajdzie 
drogi. Tak się ma sprawa z duszą, która odeszła od Boga 
– jest równie bezbronna jak zgubiona owca i jeżeli boska 
miłość nie przyjdzie jej na ratunek, nigdy nie będzie w st-
anie odnaleźć drogi do Boga”7.

Pasterz
Z pytania, które Jezus zadał w Łk 15, 4, wynika, że pasterz 
wyruszył na poszukiwanie jednej owcy. Stwierdzając, że 
pasterz pozostawił dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, Jezus 
chciał podkreślić, że pasterz był pilny, dokładny, wytrwały 
i  nastawiony na cel – przyprowadzenie zgubionej owcy 
z powrotem. On nie chce, by ktokolwiek upadł lub zagu-
bił się po drodze. Pragnie, by wszyscy znaleźli się pod Jego 
troskliwą, serdeczną opieką. On chce wszystkich. W tej 
przypowieści postać troskliwego i  kochającego pasterza 
jest podkreślona bardziej niż cokolwiek innego.

Ciekawe jest to, że pasterz nie wynajął robotników, żeby 
udali się na poszukiwania zagubionej owcy. To była wypra-
wa, w  którą udał się osobiście i  nie poddał się, dopóki 
nie przyprowadził zgubionej owcy. Jaki wytrwały pasterz! 
Jezus jest wytrwały w swoich poszukiwaniach wszystkich 
młodych ludzi, którzy się od Niego oddalili. Niekoniec-
znie musi być tak, że opuszczamy sobotnie nabożeństwa 
lub nie angażujemy się w akcje ewangelizacyjne. Może-
my być nawet liderami klubów kościelnych, służyć jako 
doradcy i instruktorzy Pathfinder. Niektórzy z nas mogą 
być kierownikami młodzieży, wygrywać konkursy wiedzy 
biblijnej i  być gorliwymi pracownikami sprawy Bożej, 
robić nowe, kreatywne rzeczy, udzielać się w akcjach do-
cierania do społeczeństwa, ale w swoim osobistym kon-
takcie z Dobrym Pasterzem są właśnie tą zgubioną owcą. 
Nadszedł czas, by zrobić bilans, by zastanowić się nad sobą 
i relacją ze Zbawicielem. On pragnie świętować i będzie 
świętować z każdym, kto pozwoli mu przyprowadzić się 
z powrotem do zagrody.

Uroczystość
W Niebie zawsze trwa jakaś uroczystość! Jezus powiedział: 
„W Niebie jest tak. Kiedy jeden grzesznik zobaczy, że źle 
robi, wyznaje swoje grzechy i decyduje się na zmianę swo-
jego życia, świętowanie i radość z jego powodu są niewyo-
brażalne. Radość jest z  tego, który okazał skruchę, nie 
z  tych dziewięćdziesięciu dziewięciu, którzy są w domu 
i skruchy nie potrzebują” (Łk 15, 7; tłum. wg przekładu 
Clear Word). Dziewięćdziesiąt dziewięć owiec nie musi 
się tym martwić, ponieważ niebo już się radowało z  ich 
powodu, a teraz cieszy się z  ich wędrówki do Królestwa 
i towarzystwa innych w stadzie. Teraz jest czas, żeby rad-
ować się z tymi, którzy właśnie powrócili. Nie ma czasu 
na użalanie się nad sobą. Teraz jest czas na świętowan-
ie powrotu tych, którzy się oddalili. Młodzi ludzie, 
jesteście kimś szczególnym w Niebie i na ziemi. Kościół 
kocha was i potrzebuje. Przyjdźcie ze swoimi talentami. 

Wiele lat temu podczas jednej z  lekcji Szkoły Sobotniej 
wyjaśniono nam, że zazwyczaj każda z owiec przebywała 
w stadzie nawet osiem czy dziewięć lat, czyli wystarczają-
co długo, by pasterz nadał każdej z owiec imię, a one – by 
nauczyły się rozpoznawać charakterystyczne nawoływanie 
swego pasterza. Każdego wieczora, kiedy stado wchodziło 
do zagrody, pasterz trzymał swoją laskę kilkadziesiąt cen-
tymetrów nad ziemią. Gdy każda z owiec, wchodząc do 
zagrody, przeczołgiwała się pod laską, pasterz przyglądał 
się jej, szukając na jej ciele urazów lub śladów choroby. 
W ten sposób bardzo szybko rozpoznawał również swoje 
owce. Tekst z Ewangelii Jana 10, 3 nawiązuje właśnie do 
tej idei: „Temu odźwierny otwiera i  owce słuchają jego 
głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je”.
Dalej wyjaśniono, że pasterz także liczył swoje owce, tak 
więc od razu wiedział, czy któraś zaginęła. Przekład Clear 
Word Devotional tłumaczy fragment z Łk 15, 4 w nas-
tępujący sposób: „Gdyby należało do ciebie sto owiec, czy 
nie martwiłbyś się, gdyby jedna z nich się zgubiła? Czy nie 
zostawiłbyś spokojnie pasących się dziewięćdziesięciu dz-
iewięciu pod opieką kogoś innego i nie szukałbyś tej jed-
nej zgubionej owcy, dopóki byś jej nie odnalazł?”. Jezus 
zna każdego członka Kościoła. Zna nas po imieniu. Zna 
nasze znamiona i  temperamenty. Zna nasze pragnienia 
i aspiracje. Zna nasze próby i doświadczenia. Zna nasze 
mocne oraz słabe strony. Wie, co nas rozwesela i co nas 
zasmuca. My należymy do Niego, a On jest naszym pas-
terzem. Gdy jedna osoba się zgubi, On nie zostawia po-
zostałych dziewięćdziesięciu dziewięciu bez opieki, żeby 
wyruszyć na poszukiwania tej jednej. Jednak wyrusza na 
poszukiwania! Pamiętajmy, że Jezus – Wspaniały Pasterz 
– jest wszechobecny. Może być wszędzie w  tym samym 
czasie. Jest wszechwiedzący – wie o  wszystkim, a  także 
wszechpotężny – jest w stanie zrobić wszystko. Nikt z nas 
nie musi myśleć, że skoro Jezus zajmuje się inną owcą, 
to nie ma dla nas czasu. „Gdyż tak mówi Pan Zastępów, 
którego chwała mnie posłała, o  narodach, które was 

złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka” 
(Za 2, 12). Wszyscy członkowie Kościoła są pod czujną 
i  troskliwą opieką najlepszego pasterza i  to jest dobra 
wiadomość. Wszystko, co nas dotyka, dzieje się w  Jego 
obecności. On będzie nas bronił i oczyści z zarzutów Swo-
je imię i władzę.
W przypowieści Jezusa owca, która oddaliła się od stada, 
wiedziała, że się zgubiła. Wołała o pomoc. Najwyraźniej 
oddaliła się od stada i  zabłądziła. Prawdopodobnie, jak 
wielu młodych i  również starszych chrześcijan, szu-
kała trawy, która jest bardziej zielona. Możliwe, że była 
zmęczona codzienną rutyną i, jak powiedziała do nas 
pewna młoda osoba kilka lat temu, „potrzebowała cze-
goś nowego, bardziej ekscytującego i pociągającego”. Być 
może stresująca sytuacja w pracy, na studiach, zniechęce-
nie z  powodu braku aktywności lub problemy społec-
zne sprawiły, że pewnego sabatu zdecydowali się zostać 
w domu, pospać dłużej, a później nigdy nie byli w stanie 
oprzeć się tej odurzającej pokusie. Możliwe również, że 
doświadczenie seksualne sprawiło, że uwaga została skie-
rowana w niewłaściwą stronę. Niektórzy odeszli, ponieważ 
doznali poniżenia, zniewagi, niesprawiedliwego traktowa-
nia lub zaniedbania. Wielu młodych ludzi, którzy stygną 
i zaczynają oddalać się od zagrody, czyli Kościoła, nadal 
wierzy, że sabat jest siódmym dniem tygodnia i powin-
no się go święcić. Nadal wierzą, że Kościół Adwentystów 
Dnia Siódmego jest zagrodą, do której należą. Nadal są 
nakłaniani przez swoje sumienie, i to każdego dnia, żeby 
wrócić do zagrody. Jednakże manipulacje i ogłupienie, od 
których się uzależnili, sprawiają, że stają się duchowo obo-
jętni, nieostrożni i pochłonięci codziennymi troskami.
Owce mają silny instynkt podążania za tymi, którzy są 
przed nimi, podobnie jak młodzi ludzie – nawet jeśli 
nie jest to dobry wybór, Oni będą iść za kimś, choćby 
nawet na rzeź. Jeżeli jedna owca skoczy w przepaść, po-
zostałe najprawdopodobniej również skoczą. Często zda-
ją sobie sprawę z  tego, gdzie się znajdują, że są w  złym 

7 E.G. White, Christ’s Object Lessons, Review and Herald Publishing Association, s. 187.
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Macie do odegrania ważną rolę w ukończeniu ewangelii 
i troszczeniu się o innych domowników wiary.
Wy, którzy wróciliście do zagrody Chrystusa, witajcie na 
uroczystości! Ma ona dwa wymiary, choć jest również 
i  trzeci wymiar: ma on miejsce teraz w  Niebie (bo 
wróciliście), ma miejsce w Kościele, gdy każdy z członków 
cieszy się, widząc, że wróciliście, ale najwspanialsza część 
uroczystości jest jeszcze przed nami. Jezus wróci po was – 
po wszystkich. Nie przyjdzie sam, ale przyjdzie z zastępa-
mi aniołów. Wspólnie zostaniemy zabrani do królestwa 
i otrzymamy korony chwały podczas wielkiej uroczystości 
koronacji, która będzie miała miejsce w bramach miasta. 
Ellen White powiedziała, że otrzymamy również harfy 
z  rąk Zbawiciela i  dołączymy do niebiańskiego chóru 
śpiewającego pieśń odkupionych: „Nareszcie w  domu”! 
Tak, będziemy chodzili po złotych ulicach w  niebie 
i ponownie będziemy mogli spotkać się z rodziną, przyja-
ciółmi, ukochanymi. Będziemy patrzeć w kochaną twarz 
Jezusa i widzieć blizny na Jego dłoniach, które pojawiły 
się tam z powodu naszego zbawienia. Cóż to będzie za ra-
dość, gdy wprowadzimy się do naszych pałaców, które On 
nam teraz przygotowuje. Będzie to uroczystość na wieki!
Niech rozpocznie się uroczystość! Witajcie w  domu! 
Witajcie w domu! Witajcie!
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Rozpocznijmy świętowanie!

Pytania do dyskusji
1. Jakie, według ciebie, jest podejście istot niebiańs-

kich do tych, którzy pozostają poświęceni Jezusowi 
zarówno w kwestii swego stylu życia, jak również są 
Mu oddani sercem?

2. Wyjaśnij, jak to się dzieje, że młodzi ludzie, którzy 
aktywnie angażują się w misję Kościoła, mogą być 
między zagubionymi owcami ze stada?

3. Jakie pokusy, których doświadczają dzisiaj młodzi 
ludzie, powodują, że ewidentnie oddalają się od 
Chrystusa? Co można zrobić, żeby uratować ich, 
zanim upadną?

4. Zastanów się, jak członkowie Kościoła mogliby 
świętować duchowe narodziny i doświadczenia 
nowych, powracających i istniejących członków 
Kościoła.

5. Jak w dzisiejszych czasach dobrzy pasterze wyruszają 
na poszukiwania młodych ludzi, którzy oddalili się 
od stada?
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