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Razem z żoną poznaliśmy Orlando, kiedy rozpoczęliśmy 
służbę w naszym pierwszym okręgu. Zrobił na nas wiel-
kie wrażenie. Był w Kościele na każdym spotkaniu: nied-
zielnych spotkaniach ewangelizacyjnych, środowych 
wieczornych spotkaniach modlitewnych i  wszystkich 
częściach sobotniego nabożeństwa – od szkoły sobotniej 
aż do końca. Najbardziej udzielał się wśród młodzieży: 
był na zmianę kierownikiem młodzieży i  liderem Path-
finders. Wszyscy wiedzieli, że jest bardzo zaangażowanym 
członkiem Kościoła uwielbianym przez dzieci, młodzież 
i  dorosłych. Po opuszczeniu tego okręgu, widywaliśmy 
go od czasu do czasu, rozmawialiśmy z nim o jego wier-
ze i  innych jego zainteresowaniach oraz wzmacnialiśmy 
go duchowo. Minęły lata. Straciliśmy z nim kontakt, aż 
pewnego dnia, gdy odwiedzaliśmy pewne miasto, do-
szło do nieplanowanego spotkania. Tym razem Orlan-
do był ubrany inaczej niż zwykle, a butelka w jego ręce 
z pewnością nie odzwierciedlała duchowego dzieła, które 
niegdyś reprezentował. Kiedy zapytaliśmy, co się działo 
w jego życiu duchowym, jak i społecznym, odpowiedział, 
że stał się wypełnieniem proroctwa. Spytaliśmy, co ma na 
myśli, a jego odpowiedź była parafrazą 2 Listu do Tymo-
teusza 3, 2-4: „Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, 
chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, 
niewdzięczni, bezbożni, (…) niepowściągliwi, okrutni, 
nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadę-
ci, miłujący więcej rozkosze niż Boga”. Powiedział, że już 
nie jest członkiem Kościoła. Chciał wrócić do Chrystusa 
i  swojej pierwszej miłości, ale było to jak wspinanie się 
na górę nie do zdobycia i często denerwował się sam na 
siebie z tego powodu.
To doświadczenie przypomina opowiadaną przez Jezu-
sa przypowieść o  synu marnotrawnym. Ewangelia Łu-
kasza 15, 11-32 wspomina o  więcej niż jednym synu 
marnotrawnym. Warto podkreślić, że w tej przypowieści 
występują przynajmniej trzy kluczowe postaci oraz rados-
na uczta. Te trzy postaci to syn marnotrawny znajdujący 

się daleko od domu, wspaniałomyślny ojciec i  zagubi-
ony syn w domu. Uroczystość jest wyrazem wielkiej ra-
dości, która ma miejsce, gdy błądzący wraca do miłości 
w domu.

Zagubiony syn z daleka od domu (Łk 15, 11–21)
W tej przypowieści Jezus nie wymienił żadnego imienia; 
powiedział tylko, że pewien mężczyzna miał dwóch syn-
ów. Jednemu z synów znudziła się domowa dyscyplina, 
zasady i wskazówki dotyczące tego, co robić, a czego nie. 
Zaczął zazdrościć swoim rówieśnikom. Pociągał go ich 
styl życia, który w postmodernistycznych realiach moż-
na porównać do kultury hipsterów – przelotnej mody, 
która kontroluje teraz dusze wielu młodych ludzi. Czuł, 
że niezależne myślenie, któremu przypisywali wielką 
wartość, było czymś w  sam raz dla niego. Ruch kon-
trkultury, który idealizował kreatywność, inteligenc-
ję i  dowcip, wypełnił go nienasyconym pragnieniem 
pobłażliwości, które chciał zaspokoić. Progresywna 
polityka, nadmierny zachwyt sztuką i  alternatywnym 
rock’iem, które pochłaniały uwagę jego przyjaciół, były 
właśnie tym, w co pragnął się zaangażować. Niezależność 
jego rówieśników oraz możliwość podejmowania decyz-
ji bez kontroli rodzicielskiej sprawiły, że zatęsknił za 
wolnością. Zewnętrzna otoczka, która sprawiała wraże-
nie, że czerpią z życia pełnymi garściami, zwróciła jego 
uwagę i wywołała w nim poczucie nudy, której dom nie 
był w stanie rozwiać. Jedynie niezależność woli, swobo-
da ruchu w każdym kierunku oraz nieskrępowana moż-
liwość podejmowania własnych decyzji mogła go usa-
tysfakcjonować. Ich ubiór zachwycił go, podobnie jak 
przyjemności, rozrywki i  modny styl życia, który wy-
dawał mu się „cool”.
Chciał być taki jak oni. Podobało mu się picie, muzy-
ka pop, taniec, palenie, filmy, seks, imprezowanie, różne 
kluby i bractwa, znajomości, dizajnerskie ciuchy i nazwy 
marek, takich jak Levi James, Michael Kors, Nike czy 
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Korzystała z  zasiłków, aż wreszcie skończyła w  szpitalu 
psychiatrycznym.
Wielu młodych ludzi i dorosłych zadaje pytanie: „Po co 
nam dzisiaj Kościół? Jest wiele bardziej interesujących 
rzeczy, a Kościół jest po prostu nieciekawy. To moje ży-
cie – mówią niektórzy – i będę je prowadził tak, jak mi 
się podoba!”. To jakby powiedzieć: „Boże, chciałbym, 
żebyś był martwy! Tak naprawdę, dla mnie jesteś mar-
twy”. Znacie to skądś? Robiliście tak? Macie jakąś ko-
szulkę albo pamiątkę z tamtego okresu? Czy chodzi wam 
tylko o  bycie wysportowanym, pracowanie, jedzenie 
i  bawienie się? Brak czasu na życiodajne Słowo Boże? 
Brak wspólnoty z  Ojcem Niebieskim? Brak kontaktu 
z Bożą rodziną?
W pewnym sensie chyba wszyscy przez to przeszliśmy 
– może nie w  formie otwartego odstępstwa i  sproś-
nego życia, ale przynajmniej w postaci oddalenia się 
od Boga i  życia według własnych pragnień. To jest 
właśnie syn marnotrawny w każdym z nas – błąkający się 
i przepuszczający swoje dziedzictwo. Jednak i dla niego 
nastały trudne czasy. Jamieson i Brown w swojej książce 
Critical and Explanatory Commentary on the Whole 
Bible (Krytyczny i  wyjaśniający komentarz całej Bib-
lii) stwierdzili: „Wtedy właśnie dotknął dna. Odchodził 
pozbawiony współczucia, sam na świecie, pogodzony 
z tym, że nikt nie będzie za nim tęsknił! Ale to jest dopi-
ero błogosławiony punkt zwrotny; mrok przed świtem”8. 
Teraz zdecydował się wrócić do swojego ojca nie jako 
syn, ponieważ wiedział, że zakończył życie w tej relacji. 
Chciał wrócić do domu w poszukiwaniu płatnej pracy: 
nająć się jako sługa. Kiedyś mówił: „Wszędzie, tylko nie 
w domu”. Teraz myślał: „Ach, ten dom! Gdybym tylko 
mógł mieć nadzieję, że jego drzwi nie zostaną przede 
mną zamknięte, jakże byłbym zadowolony z  jakiejkol-
wiek pracy, jakiegokolwiek kąta, bylebym tylko mógł 
zostać w domu!”. Ellen White powiedziała: „Mimo swo-
jego opłakanego stanu syn marnotrawny znalazł swoją 

nadzieję w  ojcowskiej miłości. To miłość pociągała go 
w stronę domu”9.

Marnotrawny ojciec (Łk 15, 20-24) 
Często nazywamy historię zapisaną w Łk 15, 11-32 przy-
powieścią o synu marnotrawnym. Jednak słowo „marnot-
rawny” nie występuje w tekście tej historii ani razu. Słowo 
to można zastosować do opisania zarówno obu synów, jak 
i ojca. Według Free Online Bible angielskie słowo tłumac-
zone jako ‘marnotrawny’ („prodigal”) pochodzi z  łaciny 
i może być użyte jako przymiotnik i jako rzeczownik. Jako 
przymiotnik ma dwa podstawowe znaczenia:
1)  Lekkomyślny, rozrzutny i  ekstrawagancki: w  tym 

sensie można marnotrawnie wydawać pieniądze, na 
przykład na niepotrzebne zbrojenia, lub prowadzić 
marnotrawny tryb życia.

2)  Dający w  obfitości, nie szczędząc, sowicie i  obficie; 
w tym sensie, można nie szczędzić komuś pochwał.

Jako rzeczownik określenie to można zastosować, nazywa-
jąc zbędne luksusy i ekstrawagancję. Gdy opisujemy syna 
jako marnotrawnego to wyraz ten ma zabarwienie pejo-
ratywne. Ten syn prowadził rozrzutny i lekkomyślny styl 
życia. Tekst mówi: „roztrwonił swój majątek, prowadząc 
rozwiązłe życie”. Inne tłumaczenie podaje, że „zmar-
nował swój majątek prowadząc marnotrawne życie”. 
Takie jest właśnie znaczenie słowa marnotrawny (ang. 
„prodigal”) w negatywnym kontekście dotyczącym syna, 
który przepuścił swoje pieniądze. Był nieodpowiedzialny. 
Żył w  sposób lekkomyślny i  rozrzutny. Z drugiej stro-
ny ojciec również był „nieoszczędny” i  „rozrzutny”, 
jednak w bardziej neutralnym, a nawet pozytywnym 
sensie. Nie szczędził swojej miłości, swojej łaskawości 
w dawaniu. Obu synów obdarzył hojnie i obficie.
W czym ojciec był marnotrawny i  rozrzutny? Młodszy 
syn poprosił o  swoją część majątku. Zazwyczaj podział 
majątku następuje po śmierci rodzica, jednak ten ojciec 
żył, gdy jego syn zażądał tego, czego jeszcze nie powinien 

perfumy Porsche – wszystko to owładnęło jego wyo-
braźnią. W tym umysłowym odurzeniu zażądał od swo-
jego ojca: „(…) daj mi część majętności” (w. 12.). To, co go 
interesowało, to nie emocjonalne, fizyczne czy duchowe 
zdrowie ojca, ale majątek ojca. Jego serdeczny, kochają-
cy, współczujący i chętny do pomocy ojciec bez walki czy 
kłótni dał mu część majętności, której tak się domagał. 
Cóż to było za przeżycie! Nareszcie wolny! „A po niewielu 
dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dale-
kiego kraju, i  tam roztrwonił swój majątek, prowadząc 
rozwiązłe życie” (w. 13.).
Żył na luzie, ale jednocześnie rozrzutnie i ekstrawagancko 
postępował z  tym, co otrzymał. Tekst mówi: „roztr-
wonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie”. Inne 
tłumaczenie mówi, że „zmarnował swój majątek, prow-
adząc marnotrawny styl życia”. Nierozsądnie wydawał 
swoje pieniądze i wkrótce stracił wszystko, co miał. Był 
nieodpowiedzialny, rozrzutny i  lekkomyślny. W  takim 
kierunku prowadzi droga tych, których szatańskie 
podszepty nakłaniają do bycia zniecierpliwionymi 
boską opieką, poszukiwania niezależności od Boga 
oraz do chęci bycia panem własnego losu – tego „grze-
chu nad grzechami”, w którym tkwi zalążek wszelkich 
innych grzechów.
Podobnie jak syn, który opuścił swój dom z majątkiem, 
wielu młodych ludzi żyje w swoim marnotrawnym świe-
cie. Podobnie krnąbrni chrześcijanie odsuwają się od 
Kościoła i układają sobie życie z dala od domu – w świe-
cie, w  którym próbują zagłuszyć swoje sumienie i  tr-
wonią moralne i  duchowe bogactwa oraz wartości, ja-
kich nauczyli się w domu i w Kościele. Są zainteresowani 
dobrami, które Bóg ma do zaoferowania, ale nie Nim 
samym. Są zainteresowani jedzeniem, które On kładzie na 
ich talerzu, ale nie Nim samym. Są zainteresowani pow-
ietrzem, które zapewnia im do oddychania, ale nie Nim 
samym. Są zainteresowani dobrym zdrowiem, które On 
daje, ale nie Nim samym. Chcą Bożych darów: chłopaka 

lub  dziewczyny, pieniędzy, zdolności i  talentów, ale nie 
interesują się ich Dawcą.
„A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju 
i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do 
jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej 
posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić 
brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz 
nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to 
najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja 
tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem 
mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko to-
bie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, 
uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i po-
szedł do ojca swego.” (w. 14-20)
W tym dalekim kraju zagubiony syn znajdujący się z dala 
od zagrożenia wpływem rodzinnego domu, odurzony 
nowo odkrytymi dobrami i  chętnie korzystający z  ich 
możliwości, stracił cały swój majątek, swoją godność 
i wszystkich przyjaciół. Nie zdawał sobie sprawy z wartoś-
ci tego, co miał w domu – w domu swego ojca. Wydawało 
mu się, że omija go zabawa i gwar wielkomiejskich cen-
trów społecznych. Kiedy stracił pieniądze, stracił wszyst-
ko inne. Skończyło się dobre jedzenie i  czyste ubrania. 
Skończyły się przedstawienia na Broadway’u i szaleństwo 
zakupów. Skończyły się dni drogich perfum i  dezodor-
antów, a jedyną kąpielą, na jaką mógł sobie pozwolić, była 
kąpiel błotna ze świniami.
Althea była członkiem Kościoła – bez pracy i bez męża. 
Życie dawało się jej we znaki, a rzeczy nie miały się dobrze. 
Była zmęczona tym, co można, a czego nie można w tym 
nudnym Kościele, z nudnymi pastorami, nudnymi pro-
gramami i nudnymi członkami. Odeszła z Kościoła, żeby 
zaprzyjaźnić się z młodym mężczyzną, który żył bez Boga 
i nie był zainteresowany Kościołem. W niedługim czasie 
zaszła w ciążę, a młody mężczyzna się ulotnił. Znalazła się 
z dala od Kościoła, bez pracy, bez męża, z dzieckiem bez 
ojca, bez pieniędzy i  kogokolwiek, kto by  się nią zajął. 

8 R. Jamieson, A. R. Fausset, D. Brown, Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible, Oak Harbor, Wayoming, Logos Research Systems Inc. 1997.
9 E.G. White, A Call To Stand Apart, Hagerstown, Review and Herald Publishing Association 2002, 12.6.
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rozkazu twego, a  mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, 
bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten 
syn twój, który roztrwonił majętność twoją z  nierząd-
nicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne cielę.” 
(Łk 15, 25-30)
Gdy ojciec i  jego pracownicy cieszyli się i  świętowa-
li powrót zagubionego syna, jego brat, który pozos-
tał w domu, był smutny. Zdenerwował się i nie chciał 
przyłączyć się do biesiady. Sarkastycznie odniósł się do 
ojca, mówiąc: „ten syn twój” – odmówił w  ten sposób 
uznania swego brata. Zazdrość i  materializm odebrały 
mu radość, ponieważ jego serce było w złym miejscu. Był 
bezduszny i  zatwardziały. Był nadmiernie emocjonalny 
i duchowo odłączony. Był bardzo zawiedziony powrotem 
swojego brata. Bardzo jasno okazał swoje niezadowo-
lenie i  obrzydzenie. Był synem marnotrawnym, lub też 
zagubionym synem, który pozostał w domu. Jak smutne 
jest to, że wielu z nas może być w Kościele, jednocześnie 
będąc zagubionymi. Wielu może w domu dostawać szału 
– odmawiać świętowania, ponieważ uważają, że dusza, 
która wróciła do Pana, nie okazuje skruchy albo nie jest 
nawrócona.
Podobnie jak ten syn wielu ludzi prowadzi życie 
w domu Ojca, a mimo to cierpią z powodu duchowej 
suszy, bólu, rozczarowania i  niepowodzeń towarzys-
kich. Mogą nawet czuć się obrażeni, niedocenieni 
i pominięci. Nie widzą ani nie czują żadnego powodu do 
radości. Bardzo możliwe, że przerodzi się to w użalanie się 
nad sobą. Mogą być nawet kuszeni do odejścia z domu, 
zwłaszcza gdy zobaczą, jak traktowani są ci, którzy kiedyś 
odeszli.
Wtedy pojawia się ojciec. Podchodzi do tego, który po-
został w domu i użala się nad sobą, prosi go i zaprasza, 
mówiąc: „Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje 
jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat 
twój był umarły, a  ożył, zaginął, a  odnalazł się”. Ellen 
White stwierdziła: „Starszy brat nie podzielał ojcowskiego 

niepokoju i  wyglądania tego, który się zagubił. Dlate-
go też nie uczestniczył w radości ojca z powodu powro-
tu wędrowca. (…) Jasno stwierdził, że jego służba miała 
bardziej charakter usługiwania niż synostwa. Zami-
ast cieszyć się na co dzień towarzystwem swojego ojca, 
zaprzątał swój umysł rozmyślaniem o zysku i o  tym, co 
mógł zdobyć w czasie swego roztropnego życia. Jego słowa 
pokazują, że to właśnie z  tego powodu odmawiał sobie 
przyjemności grzechu”10. Bóg chce intymnej relacji 
z każdym z nas a nie jedynie pozornego i emocjonalne-
go doświadczenia, które jest reakcją na mleko i miód, 
złote ulice i pałace.

Radosna uroczystość (Łk 15, 32) 
„Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był 
umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się” (w. 32.). Wspan-
iałomyślny ojciec mówi do syna, który pozostał w domu 
„(…) powinniśmy się cieszyć i  świętować, bo twój brat 
był umarły, ale znowu zaczął żyć, był zagubiony, ale został 
znaleziony”.
Cóż za radość! Huczna uroczystość! Jesteśmy zdania, że 
kiedy jakaś osoba przychodzi do Jezusa, członkowie 
Kościoła powinni naprawdę zorganizować uroczystość. 
Chrzty powinny być głównym punktem nabożeństwa 
w Kościele i powinny przykuwać uwagę wszystkich zgro-
madzonych. Poza niektórymi szczególnymi przypadkami 
chrzty nie powinny być organizowane o zachodzie słońca, 
kiedy tylko dwóch lub trzech zbierze się spośród licznej 
grupy członków Kościoła. Trzeba „zabić tuczne cielę”. 
W Kościele niech zapanuje wielka radość – wielka radość 
na ziemi, bo ktoś wraca do Pana. Wszyscy jesteśmy zapro-
szeni na uroczystość z  jednego powodu – jedynie dzięki 
nieprawdopodobnej, niezmierzonej, obfitej, rozrzutnej, 
kosztownej miłości naszego Wspaniałomyślnego Ojca. 
W Niebie jest i będzie wielkie święto, więc niech rozpocznie 
się uroczystość! Powinniśmy organizować śniadania mod-
litewne, posiłki powitalne i przyjęcia dla nowych członków.

żądać. To prawie tak, jakby powiedział: „Wiesz tato, 
skoro już umarłeś, a  przynajmniej dla mnie, chcę do-
stać swoją część”. Czy zauważacie tu brak emocjonalnej 
więzi? Dla wielu ludzi Bóg równie dobrze mógłby nie 
istnieć, o ile tylko dostaną to, czego chcą! Co za obraza, 
jaki policzek dla ojca usłyszeć: „Chcę swoją część mająt-
ku i chcę ją teraz!”.
W  naszych czasach zupełnie zrozumiałe byłoby, gdyby 
ojciec dał klapsa temu bezczelnemu synowi! Zamiast tego, 
on przystał na jego żądania. Ojciec okazał mu cierpliwość 
i wyrozumiałość, a jego kosztowna i niezmierzona miłość 
przeważyła. Minęły lata i sytuacja zmieniła się. Syn wra-
cał do domu bez prezentu, bez pieniędzy, bez ubrań na 
zmianę, bez tych tak pożądanych dóbr, markowych ci-
uchów i sławy, na których poszukiwanie wyruszył. Wracał 
do ojca, któremu wcześniej życzył śmierci, a  jedyne, co 
teraz miał, to przygotowana prośba o pozwolenie na obję-
cie poniżającego stanowiska.
Jakiej reakcji mógł się spodziewać? Spodziewał się odrzu-
cenia, gniewu i obelg. Zamiast tego, zanim mógł wyre-
cytować swoją przemowę, w oddali zobaczył ojca, który 
wyszedł mu naprzeciw. Nie był zły! Biegł mu na spotkanie 
z  radosnym uśmiechem na twarzy. Zanim zdołał cokol-
wiek powiedzieć, znalazł się w  czułych objęciach ojca, 
a na swojej szyi poczuł jego pocałunek. Gdy już miał wy-
powiedzieć to, co tak długo powtarzał w myślach, usłyszał 
słowa przepełnione beztroską, szczęśliwą, ekstrawagancką 
i szczodrą miłością ojca: „Przynieście szybko najlepszą sza-
tę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i  san-
dały na nogi, i  przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, 
a jedzmy i weselmy się, dlatego, że ten syn mój był uma-
rły, a ożył, zaginął, a odnalazł się” (w. 22-24).
Tu właśnie widzimy prawdziwą rozrzutność ojca. To 
niezmierzona, nadmierna łaska ojca, na którą syn nie 
zasłużył! Syn mówi: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko nie-
bu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się 
synem twoim” (w. 21.). Kiedy dotarł do tego momentu, 

słowa zamieniły się w łzy radości. Zdał sobie sprawę, że 
jego pomysł nie zadziałał, że był lepszy plan. Ojciec nie 
chciał go mieć za najemnika – syn nie dostał tego, na 
co zasłużył. Ojciec pragnął odzyskać go jako swojego 
syna! Całkowite odnowienie! To była rozrzutna, obfita 
miłość tego marnotrawnego ojca! Kosztowna miłość! 
Obdarzająca miłość! Miłość pełna łaski i  łagodności, 
akceptacji i  przebaczenia. Ojciec pokazał swą miłość 
przez czyny. Zakrył upokorzenie i  nagość swojego syna 
najlepszym płaszczem, jaki posiadał; włożył na jego 
palec pierścień, a  na stopy sandały – były to symbole 
przynależności do rodziny. Młody człowiek był z powro-
tem witany w rodzinie, a na przypieczętowanie jego pow-
rotu wyprawiono huczną ucztę.
Jest to trafna ilustracja charakteru naszego niebieskiego 
Ojca! Bóg nie karze nas, gdy na to zasługujemy. On 
kocha nas tak bardzo, że posłał Swego jedynego Syna, 
Jezusa Chrystusa w ciele, by nam pokazać, jak bardzo 
nas kocha. Jezus przyszedł jako przyjaciel krnąbrnych, uc-
iekających z domu grzeszników. Przyszedł, żeby pokazać 
nam łaskę i miłosierdzie Ojca oraz przyjąć nas z powrotem 
do rodziny. Patrząc na krzyż widzimy, na jakie nieprawdo-
podobne poświęcenie Bóg jest gotów, żeby przyprowadzić 
nas z powrotem do rodzinnego domu. Przypuszczalnie ty 
nie opuściłeś domu. Być może fizycznie jesteś członkiem 
Bożej rodziny, jesteś aktywnie lub biernie zaangażowany, 
ale czujesz się zniechęcony. Również tobie szczodry ojciec 
oferuje swoją kosztowną miłość.

Zagubiony syn, który został w domu (Łk 15, 25-30)
„Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył 
się do domu, usłyszał muzykę i  tańce. I  przywoławszy 
jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego: 
Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne cielę, 
że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i  nie ch-
ciał wejść. Tedy ojciec jego wyszedł i  prosił go. Ten zaś 
odrzekł ojcu: Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem 

10 E.G. White, Christ’s Object Lessons, Review and Herald Publishing Association 1900, s. 207.3.
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Nasz szczodry ojciec przygotowuje i  będzie przygot-
owywał posiłki zarówno dla tych, którzy pozosta-
ją w  domu, jak i  dla tych, którzy powrócili. Święto, 
w którym bierzemy udział tutaj, jest jedynie przedsmak-
iem przyszłej uroczystości w  niebie. Nasz wspaniało-
myślny Ojciec przygotowuje dla nas pałace. Nasz hojny 
Ojciec chce nas obdarować życiem wiecznym. Jest to coś 
nieprawdopodobnego, niezmierzonego i  wspaniałego – 
właśnie tak! Dlatego, że taki jest nasz niebiański Ojciec… 
najlepsze jeszcze przed nami!
A już za chwilę Ojciec pośle Jezusa:
• Tego, który odłożył swoją niebiańską chwałę i wyszedł 

nam naprzeciw, On przyjdzie i  spotka się z  nami 
w obłokach!

• Tego, który przyjdzie wśród aniołów!
• Zwycięskiego Lwa, który przyjdzie by wyrwać nas 

z uścisku zwodniczych przyjemności.
• Skałę Wieczną!
• Tego, który zabierze nas na niebiańską uroczystość do 

swojego Królestwa!
Czy chcesz do Niego wrócić właśnie teraz?
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Trzymaj się Jezusa

Pytania do dyskusji
1. Jakie widoczne różnice można zauważyć między 

zagubionym synem, który był z dala od domu, 
a tym, który pozostał w domu?

2. Wymień niektóre postawy i zachowania członków 
Kościoła, które mogłyby wywołać u młodych ludzi 
chęć odejścia z Kościoła.

3. Wyjaśnij, jak młodzi ludzie mogą walczyć 
z negatywnymi emocjami wyrażanymi przez 
członków Kościoła i nadal wierzyć.

4. Które cechy wspaniałomyślnego ojca sprawiają, 
że dom staje się pociągający?

5. Podziel się swoim osobistym doświadczeniem 
dotyczącym pokus, które powodowały, że miałeś 
ochotę opuścić dom (Kościół) oraz opowiedz,  
jak je przezwyciężyłeś i pozostałeś przy swej wierze.
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